Het Managementsysteem Onderwijs (MMS-O) is een intranetapplicatie waarmee het
mogelijk is om op een gebruiksvriendelijke wijze een managementinformatiesysteem voor een of
meerdere scholen op te zetten. Het MMS-O is meer dan alleen een informatiesysteem. Wat kan
er allemaal nog meer met MMS-O:
1. Documenten en informatie beheren

-

Het archiveren en zoeken van alle informatie: beleidsdocumenten, formulieren,
werkprotocollen en organisatorische publicaties (agenda’s, verslagen, schoolgids,
planningen etc.) op zodanige wijze dat deze altijd in de laatste versie terug te halen zijn.
Dit gebeurt razendsnel via een ingebouwde zoekfunctie. Zowel op titel als op alle woorden
die in het document zijn gebruikt. Inzage in de documenten die in dit systeem zijn
opgenomen, is per gebruiker afhankelijk van de toegekende rechten hiertoe. Hierdoor is
de gewenste vertrouwelijkheid van de informatie gewaarborgd.
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-

Ordening van de informatie op basis van het INK-managementmodel: de
organisatiegebieden en de resultaatgebieden van het INK model zijn in de werkbalk
herkenbaar. De (boom)structuur daaronder kent een voor het onderwijs herkenbare
opbouw. U bouwt een eigen boomstructuur van documenten op. Daardoor kan in een
oogopslag gezien worden in hoeverre het kwaliteitsbeleid in de verschillende domeinen
van de organisatie is ontwikkeld.

-

Extra toepassingen: Voorbeeld: je ontwerpt een format waar alle documenten inpassen.
Dit format is zo opgesteld dat jaarlijks de schoolgids met de meest actuele informatie kan
worden voorzien door aan de documenten een code te hangen. Met die code worden de
relevante onderdelen naar de schoolgids geëxporteerd. Ook kan via een externe
autorisatie anderen toegang verleend worden in bepaalde documenten. Voorbeeld: de
inspectie krijgt inzagerecht in die documenten die met een i-code worden voorzien.

2. Werkprocessen opzetten en beheren

-

Stroomlijnen van werkprocessen: Voor de kwaliteitszorg c.q. het kwaliteitssysteem
van de school is de ingebouwde proceduretool van belang. Hier kan op 2 manieren mee
gewerkt worden:
o een bestaande werkwijze wordt middels deze tool in kaart gebracht. Dit onderdeel
dwingt de gebruiker om uitspraken te doen over wie proceseigenaar is, welke
prestatie-indicatoren gehanteerd worden, welke activiteiten door wie dienen te
worden uitgevoerd en op welke wijze mensen daarop betrokken zijn (als
uitvoerder, als ondersteuner, als beoordelaar etc.).
o De tweede wijze is de inzet bij de afsluiting van een verbetertraject. Het dwingt
wederom om heel precies verworvenheden in werkprocessen te beschrijven. Alles
wordt automatisch gevisualiseerd in een stroomdiagram.
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o

Bij elk onderdeel van het stroomdiagram kunnen linken gelegd worden naar
informatie en te gebruiken formats voor formulieren

3. Proces- en actiemanagement

Opstellen van actielijsten: In MMS-O kunnen actielijsten worden aangemaakt.
o Na iedere vergadering en na vaststelling van het taakbeleid van de school worden
de taken ingevoerd. De medewerker krijgt op zijn scherm de taken die hij dient uit
te voeren. Na uitvoering meldt hij/zij af bij degene die “proceseigenaar” is, b.v. de
bouwcoördinator of de directeur.
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o

o

Deze laatste is in staat overzichten te genereren op persoon, op afdeling of
anderszins waardoor hij inzicht krijgt in vragen als: zijn de acties uitgevoerd?, is de
werkgroep al opgeschoten?, hoe zit het met de taakbelasting van medewerkers?,
enzovoorts.
Voordeel van deze manier van werken is dat er efficiënt en effectief wordt gewerkt:
ingevoerde afspraken, acties en activiteiten worden door het systeem bewaakt;
proceseigenaren en uitvoerders worden tijdig aan deadlines herinnerd;
betrokkenheid wordt vergroot (procesmanagement). Er wordt duidelijkheid
verschaft door het helder vastleggen van de (kern)processen.

4. Bedrijfsvoering en Prestatiemanagement

Managementdashboards:Voor de bedrijfsvoering zijn 2 onderdelen van belang: naast
het werken met actielijsten is er ook het werken met een managementdashboard.
o Het verzamelen van kengetallen en het sturen daarop. Dit is zowel voor de
schooldirecteur als bovenschools interessant. Via het managementdashboard
worden de relevante kengetallen met elkaar in verband gebracht. Deze kengetallen
worden verkregen via externe input. Afhankelijk van deze input (maandelijks, per
kwartaal of anders) kunnen analyses worden gemaakt.
o Nadere uitwerking van het dashboard. Deze kritische factoren worden gekoppeld
aan de belanghebbenden van de school. Welke dat zijn, bepaalt de school in
principe zelf. Vaste gegevens zijn natuurlijk de leerlingen en hun ouders/
verzorgers, de medewerkers, de inspectie maar ook het bestuur zelf en de
gemeente. Iedere belanghebbende kent eigen prestatie-indicatoren bij de kritische
factoren. Vanuit deze matrix worden via de prestatie-indicatoren de kengetallen
c.q. concrete doelstellingen gedefinieerd.
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Algemene kenmerken

-

-

Omdat MMS-O een intranetapplicatie is kan vanuit vele plekken en door vele mensen
binnen MMS-O gewerkt worden. Een goede organisatie, een adequaat beheer en een
juiste autorisatieaanpak levert veel voordelen op.
MMS-O kan als bureaublad ingesteld worden zodat in een oogopslag gezien kan worden
welke acties er zijn, welke informatie of mededelingen er zijn en kunnen er linken gelegd
worden naar favorieten.

Implementatietraject
-

Het proces van invoering en implementatie mag niet worden onderschat. Een
implementatieplan kan zo bijvoorbeeld de volgende onderdelen bevatten:
o Kick-offbijeenkomst met het team (teams);
o Training van de eerste gebruikers in documenteninvoer (publiceren);
o Training managementteam in het hanteren van actielijsten;
o Workshop team om MMS-0 te gaan hanteren;
o Training MT in het werken met procedures;
o Een verbeter- of een borgtraject vormgeven met deze functie;
o Workshops om te komen tot het formuleren van Pi’s van de school;
o MT training in hanteren van het managementdashboard.
Dit moet over een langere periode worden uitgesmeerd. Er ligt en directe koppeling met
kwaliteitszorg. Daarvoor worden ook nog andere hulpmiddelen ingezet.

XQ Kwaliteitsmanagementprogramma
- MMS-O is onderdeel van het XQ Management Programma. Dit is een
kwaliteitsmanagementprogramma gericht op het ontwikkelen van een integraal
managementsysteem. Andere onderdelen (software) zijn:
- de Systeemmanager: voor het opstellen en gebruiken van een eenvoudig
kwaliteitshandboek binnen een cyclisch proces van kwaliteitszorg,
- de Verbetermanager, hulmiddelen en instrumenten voor verbeterteams
Het programma wordt nog verder uitgebreid.
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MMS-O en de inzet van andere instrumenten in het kader van kwaliteitsbeleid: de
Kwaliteitsmatrix
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