Nieuwe onderdelen toevoegen aan commentaar
(Nieuwe Onderdelen Toevoegen Aan Commentaar.Stapinstructie_Auteurs.Versie 0.2.Doc)
Woord vooraf: overal waar in deze tekst wordt gesproken van ‘commentaar’ kunt u ook
andere teksttypen lezen. Commentaar is binnen PuMa ook een systeemterm.
1. Open de juiste tekst vanuit het statusoverzicht in de auteurstool. Weet u niet hoe? Zie
de instructie “Teksten Kluwer bewerken in de auteurstool”.
Na openen ziet u links in het scherm een rubriek staan: Verdieping.
Nb. Ziet u hier een bestaande rubrieksindeling? U bewerkt dan een bestaand
commentaar. Ook aan een bestaand commentaar kunt u rubrieken toevoegen. Ga
verder met stap 4 van deze instructie.

2. Klik op de titel Verdieping in het linker schermdeel. In het rechterschermdeel opent
zich het bewerkingsscherm, met het vak introductie (hierin niets typen), en daarboven
enkele rubrieken, waaronder ‘Titel’. Verander de titel in de juiste titel van het eerste
onderdeel waaruit het nieuwe commentaar bestaat. Bijvoorbeeld: Commentaar artikel
48a Inkomensvoorziening oudere werklozen.

3. Klik op de knop ‘Opslaan en sluiten’ boven in het scherm. U ziet nu de nieuwe titel in
het linkerschermdeel. Dit is de titelrubriek, hierin staat alleen de titel van het
commentaar. Links voor de nieuwe titel ziet u een plus (+) tekentje en een rood
kruisje.

4. Beweeg met de muis over de titelrubriek in de inhoudsopgave links. U ziet dan de
tekstballon ‘Nieuw document toevoegen’ oplichten.
Nb. De titelrubriek is de rubriek waar alleen de titel van het commentaar staat, bijv.
“Commentaar artikel 78 Werkloosheidswet”

5. Klik op het plus-tekentje links voor de titel van de nieuwe rubriek. Het volgende
invoervak verschijnt:

6. Klik op de knop OK in dit vak. Een nieuw document, of vak verschijnt binnen de
nieuwe rubriek.
7. Verander de standaard-titel ‘Aantekening’ in het rechterschermdeel in de juiste titel
voor de nieuwe rubriek.
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8. Plaats de tekst van de nieuwe rubriek in het vak ‘Bewerking’. U kunt de knoppen
gebruiken boven het bewerkingsvak voor diverse tekstbewerkingsfuncties. Meer
uitleg hierover vindt u in de instructie “Teksten Kluwer bewerken in de auteurstool”.
9. Klik op de knop ‘Opslaan en sluiten’ boven in het scherm. U ziet nu de nieuwe titel in
het linkerschermdeel.
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10. Voeg op deze manier alle rubrieken toe die u nodig heeft. Begin voor elke volgende
rubriek bij stap 4 van deze instructie.
Nb. Maakt u commentaren op artikelen wet- enregelgeving? U mag dan alleen de
vaste rubrieken Samenvatting, Bijwerkgegevens, Wijzigingen en Commentaar
toevoegen aan het nieuwe commentaar. Indien nodig kunt u ook andere vaste
rubrieken toevoegen aan het commentaar, zoals Overgangsbepalingen, Nadere
regelgeving, Circulaires. Raadpleeg de Auteursinstructie Modules Sociale Zekerheid

voor meer informatie over de vaste rubrieken die u binnen elk commentaar mag
toevoegen.
Alle rubrieken geplaatst en gevuld met de juiste tekst? Keer dan terug naar het
overzichtscherm Statusoverzicht door op de link Statusoverzicht te klikken. U vindt deze link
helemaal rechts bovenaan het scherm.
→ TIP: het is aan te bevelen om eerst een kopie van de nieuwe tekst te maken op uw eigen
computer of netwerk. Gebruik hiervoor de knop Maak lokale kopie. Ook die knop vindt u
bovenaan het scherm.
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Bent u klaar met het bewerken van alle opgevraagde teksten? Vergeet dan niet om ze in te
sturen. Klik vanuit het Statusoverzicht op de link Afleveren bij vakredactie rechts in dat
scherm. Dank u.

