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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/en Code Release Notes

Baseline IPMOD-1252 Toegankelijkheid: zoekformulier in header moet geen onnodig 
beschrijvend element hebben
He zoekformulier in de header (een onderdeel van de servicebalk) 
bevatte een visueel verborgen <div> element wat ter beschrijving 
diende. Omdat dit een betekenisloos element betrof, en er 
bovendien ook een label was bijgevoegd, voegde dit element niets 
toe en is het verwijderd.

Baseline IPMOD-1250 Bugfix: inhoud-blok met lijstweergave zonder verwijzingen 
toont geen tekst
Wanneer bij een grid-blok van het type Inhoud werd gekozen voor 
de optie 'Lijstweergave' zonder dat er verwijzingen waren 
toegevoegd, werd de inhoud van het veld Tekst niet getoond. Dit is 
opgelost.

Baseline IPMOD-1247 Toegankelijkheid: Caret-icoon (pijltje bij een submenu) niet in 
een <b>-element plaatsen
Het caret-icoon (het pijltje bij een submenu) stond in de mark-up 
binnen een <b>. Dit bleek niet te voldoen aan de 
toegankelijkheidseisen en is daarom aangepast. Het caret-icoon is 
nu binnen een <span> geplaatst.

Baseline IPMOD-1244 Functionele uitbreiding: Nieuw bloktype Media
Het bloktype Media maakt het mogelijk om een pagina van het type 
Media te koppelen. Op die manier kan een video direct in een blok 
worden afgespeeld, bijvoorbeeld in een blok op een landingspagina. 
Onder de video staat een link naar de gekoppelde Media-pagina 



zodat bezoekers daar de verschillende bestandsformaten en de 
uitgeschreven tekst kunnen bekijken. Bent u geïnteresseerd in dit 
nieuwe bloktype? Vraag dan uw contactpersoon bij InfoProjects om 
meer informatie.

Basis IPMOD-1256 Toegankelijkheid: In primaire navigatie mogen geen lege lijsten 
voorkomen
Onder bepaalde omstandigheden konden er in de primaire navigatie 
lege lijsten voorkomen. Dit was niet conform de 
toegankelijkheidseisen en is aangepast.

Basis IPMOD-1253 Toegankelijkheid: Cookiebalk ID's komen onder 
omstandigheden meerdere keren voor op een pagina
Als cookies niet zijn toegestaan, worden er bij media (enigszins 
aangepaste) kopieën van de cookiebalk getoond. Hierdoor kon 
dezelfde cookiebalk-ID meerdere keren op een pagina voorkomen. 
De toegankelijkheidseisen schrijven voor dat iedere ID uniek moet 
zijn. Dit is aangepast.

Formulier IPMOD-1251 Toegankelijkheid: selectievragen met maar 1 keuze moeten niet 
leiden tot lijstvorm in controlestap
Een formulier-element van het type selectievraag kan op 
verschillende manieren worden gepresenteerd. Bij de 
presentatievormen 'radiobox' en 'dropdown' kan de bezoeker slechts 
1 antwoordmogelijkheid kiezen. In de controlestap van het formulier 
(het bevestigingsscherm) werd toch ook voor deze 
presentatievormen een lijst gepresenteerd met de gemaakte keuze. 
Dit was niet juist en is aangepast.

Opiniepeiling IPMOD-1254 Technische aanpassing: Staaflengte opiniepeiling in 
paginatype op zelfde manier maken als in bloktype
Een opiniepeiling kan op twee plekken worden getoond: in een blok 
(op een landingspagina) en als zelfstandige pagina. De vormgeving 
van de 'staven' die de resultaten weergaven, werd in een blok op 
een andere manier gerealiseerd dan in een pagina. Deze 
vormgeving is nu gelijk getrokken en tevens verbeterd.


