Webtoegankelijkheid voor designers
Group Training
Training code

CGAWEBACCE

Gesproken taal

Nederlands

Taal materiaal

Nederlands

Dagdelen

2

Kosten

€750,00
excl. BTW Geen extra kosten.

Wat is Webtoegankelijkheid voor designers
In de training Webtoegankelijkheid voor designers leer je webtoegankelijkheid toe te passen in je dagelijkse
werkzaamheden.
Deelnemers leren wat toegankelijkheid inhoudt en wat de gevolgen zijn van het leven met een beperking. Er
zijn 78 succes criteria om webcontent toegankelijk te maken. De training gaat dieper in op een aantal van
deze succes criteria en vervolgens ga je hiermee aan de slag zodat je leert ze toe te passen op je dagelijkse
werk.
De training is erg interactief; als deelnemer leer je door te oefenen. Hierdoor kan het geleerde direct
toegepast worden in de praktijk.
Programma:
Introductie in webtoegankelijkheid
Voordelen van webtoegankelijkheid
Beleef hoe het is om een website te bezoeken met een beperking
Web content accessibility guidelines (WCAG)
Hoe pas je WCAG toe?
Rollen en verantwoordelijkheden
Tools & tips

Voor wie is Webtoegankelijkheid voor designers
Deze training is bij uitstek geschikt als je werkt in een rol als:
interaction designer
UX designer
visual designer
service designer
web designer
art director

en voor iedereen met interesse in design en webtoegankelijkheid

Voorvereisten
Bij deze training maak je gebruik van je eigen laptop, het is dus noodzakelijk deze beschikbaar te hebben
tijdens de training.

Doelstellingen
De belangrijkste doelstelling van de training:
Kennis maken met webtoegankelijkheid en beperkingen
Toepassen van webtoegankelijkheidsrichtlijnen in web design

Indien een copyright van derden van toepassing is op deze training, vind je het copyright op
https://academy.capgemini.nl/trademarks
Op de producten en diensten die genoemd zijn in dit document zijn de Algemene Voorwaarden van
Capgemini Academy van toepassing. Kijk voor de laatste versie op
https://academy.capgemini.com/. De prijzen van genoemde producten en diensten zijn aan
verandering onderhevig. Controleer ook voor de meest recente prijzen, onze website.

Over Academy
De professionals van Capgemini Academy bieden IT’ers wat ze nodig hebben. Onze mensen
hebben een scherp oog voor drijfveren, aandacht voor talent en besef van specifieke
omstandigheden. Ze bewegen tot beweging. Programma’s die hun oorsprong vinden in het
dagelijks werk van onze zowel didactisch als inhoudelijk onderlegde trainers wakkeren het vuur
aan. Praktijkverhalen die vertellen hoe je problemen met IT en de mensen eromheen nou écht
oplost doen de rest.
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Een instituut als het onze helpt mensen en organisaties iedere dag weer het beste uit zichzelf en
elkaar te halen. Bereidt hen voor op het zelfbewust aangaan van de uitdagingen van morgen.
Stimuleert leer- en nieuwsgierigheid. Opdat IT’ers en hun werkgever beter, langer en intensiever
met elkaar vooruit kunnen. Tot wederzijds genoegen.

