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Inleiding

Deze release bevat een aantal bugfixes en/of changes. Door InfoProjects zijn systeemtests en 
implementatietests uitgevoerd. In deze release notes zijn alleen de wijzigingen opgenomen die voor de 
gebruikers (redacteuren, webmasters, administrators) van belang zijn.

Release notes

Component/s Key Release Notes

Baseline IPMOD-1179 Change: Blok Twittercarrousel werkt niet meer na 
wijziging output Twitter.com
De output van Twitter.com is recentelijk gewijzigd waardoor 
het baseline blok Twittercarrousel niet meer werkt. Op mobile.
twitter.com is nog wel bruikbare markup beschikbaar. Het blok 
Twittercarrousel is nu zo aangepast dat het gebruik maakt van 
de output van mobile.twitter.com.

Baseline IPMOD-1175 Change: SVG logo niet zonder meer van title voorzien
Het is mogelijk om voor het logo van de website een SVG-
bestand te gebruiken. Het label van dit bestandsveld werd 
automatisch als alt-tekst en als title gebruikt, maar dat is uit 
toegankelijkheidsoogpunt ongewenst. Deze change zorgt 
ervoor dat het label van het bestandsveld niet als title wordt 
gebruikt.

Baseline IPMOD-1174 Change : bloktype streamer moet typering krijgen om 
html-tag te kunnen bepalen
Uit een toegankelijkheidsonderzoek is naar voren gekomen 
dat de huidige opzet van een streamer niet toegankelijk was. 
Dit is opgelost door de titel van de streamer een typering te 
geven. Zo kan de HTML-tag worden bepaald. Deze typering 
kan redactioneel worden ingesteld. Mogelijke typeringen zijn: 
decoratief, quote en tussenkop.

Basis IPMOD-1173 Bugfix: kalender moet toegankelijke beschrijving krijgen
De kalender die wordt gebruikt bij de paginatypen 



evenementenagenda, index en reserveringen heeft een 
toegankelijke beschrijving gekregen.

Evenementenage
nda

IPMOD-1171 Bugfix: fieldset in zoekformulier moet correcte legend 
krijgen
De naamgeving van het zoekveld ‘Zoeken op’ in de 
evenementenagenda was volgens de toegankelijkheidseisen 
niet correct. Dit is aangepast.

Formulier IPMOD-1181 Bugfix: formulier fotokeuze optie bevat ongeldige relatie 
tussen label en input
Bij de formulier-optie fotokeuze was er geen geldige relatie 
tussen label en input. Dit is aangepast volgens de 
toegankelijkheidseisen.

Tijdlijn IPMOD-1180 Bugfix : paginatype tijdlijn bevat ongeldige links op de 
pagina
De verschillende blokken in een (gekoppelde) tijdlijn bevatten 
ongeldige anker-links. Hoewel de gemiddelde browser-
gebruiker hier geen last van zal hebben gehad, was dit niet 
toegankelijk. De anker-links zijn aangepast.


