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Summary 
Nederlandse samenvatting 
Het hoofddoel van deze studie was het bepalen van de mogelijke 
invloed van accreditatieprocessen op de kwaliteit van universiteiten in 
Ghana nadat zij een of meerdere accreditatierondes hebben doorlopen.  
Dit tegen de achtergrond van het grote belang dat kwaliteit en 
kwaliteitszorg heeft gekregen in hoger onderwijs instellingen 
wereldwijd.  De staat van het hoger onderwijs is eerst beschreven, meer 
specifiek de toegenomen studenteninstroom terwijl de budgetten niet 
meegroeien of zelfs afnemen en de maatregelen die overheden hebben 
genomen om deze uitdagingen te weerstaan.  

Vervolgens is de focus verlegd naar de ontwikkelingen in het 
Afrikaans hoger onderwijs in de periode voor introductie van formele 
kwaliteitszorg maatregelen. In Afrika was de toename van de studenten 
aantallen enorm met een bijna verviervoudiging tussen 1985 tot 2002. 
Meer recente cijfers laten zien dat universiteiten in Afrikaanse landen 
nog steeds worden geconfronteerd met een sterke toename van het 
aantal studenten. Zo verdubbelde de instroom tussen 2000 en 2010 van 
2.3 naar 5.2 miljoen studenten.   

Overheidsinvesteringen in onderwijs daarentegen konden deze 
toename in de instroom niet bijbenen, vaak onder de invloed van 
donorlanden om investeringen in hoger onderwijs te verlagen. Als 
alternatieve maatregel besloten veel Afrikaanse overheden tot 
liberalisering van het aanbod van hoger onderwijs om op deze wijze 
private investeerders te interesseren. Onderzoek liet vervolgens zien dat 
een sterke toename van instroom in private hoger onderwijsinstellingen 
optrad, evenwel in veel gevallen niet in lijn met de capaciteit van de 
bestaande faciliteiten en gekwalificeerde human resources. Op deze 
wijze werd de betrokkenheid van private investeerders veelal, meer of 
minder terecht, geassocieerd met afnemende onderwijskwaliteit. Dit 
was een van de hoofdredenen voor overheden om over te gaan tot de 
instelling van regulerende instituties voor het hoger onderwijs. Deze 
instituties kregen de opdracht te verzekeren dat de toenemende vraag 
naar hoger onderwijs, een toenemende instroom en een grotere 
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participatie van private aanbieders van hoger onderwijs de kwaliteit van 
het hoger onderwijs niet zou ondermijnen.  

Onderzoeksvraag 

Deze studie richt zich op de vraag of accreditatie, het belangrijkste 
regulerende instrument teneinde de kwaliteit van universiteiten in 
Ghana te waarborgen, het gewenste effect heeft (gehad). Dus de 
concrete onderzoeksvraag was: In welke mate heeft accreditatie een 
effect uitgeoefend op de kwaliteit van universiteiten in Ghana? 

Onderzoeksdesign en methodes 

Er is getracht de gestelde onderzoeksvraag te beantwoorden middels 
een gecombineerde cross-sectionele en longitudinale aanpak.  
Uitgangspunt is dat het aannemelijk zou zijn dat zich veranderingen 
voordoen in de geselecteerde variabelen tussen twee of meer 
accreditatie rondes. Met andere woorden: in lijn met de accreditatie 
procedure zal de assessment deficiënties in de geselecteerde indicatoren 
opleveren hetgeen tevens zou leiden tot aanbevelingen voor verbetering 
door de evaluatoren. Het is vervolgens de verwachting dat bij 
implementatie van de suggesties van de evaluatoren bij de volgende 
accreditatieronde kwaliteitsverbetering zichtbaar zal worden. 
Rapportages van opeenvolgende accreditaties zouden dan ook moeten 
laten zien dat er een relatieve verbetering in de geselecteerde 
indicatoren optreedt.  

Verschillende databronnen zijn gebruikt zoals evaluatie rapporten, 
cross-sectionele data  van de universitaire docenten die lesgaven in de 
onderzochte programma’s  en van een survey onder studenten die 
participeerden in de betreffende programma’s. De geselecteerde 
universiteiten hebben minimaal twee accreditatierondes ondergaan 
tussen 2006 en 2015.       

Indicatoren voor de kwaliteit van de onderzochte universiteiten 
richten zich op het curriculum, de academische staf, student-staff 
ratio’s, bibliotheek faciliteiten, de fysieke kwaliteiten (gebouwen, 
omgeving) en de financiering. 

De statistische significantie van wijzigingen in de indicatoren tussen 
de accreditatie metingen is bepaald. Tevens is vastgesteld of 
significante veranderingen tussen accreditatie rondes kon worden 
gerelateerd aan de suggesties van de evaluatoren en of deze wijzigingen 
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in indicatoren zijn gerelateerd aan het type, publiek of privaat, 
universiteit. 

Beschrijvende gegevens zijn gepresenteerd voor de drie datasets: 
evaluatie rapporten, de survey onder academische staf en de survey 
onder studenten.   Zowel parametrische als non-parametrische 
significantietoetsen zijn gehanteerd om de verschillen tussen 
metingen/rondes statistisch te waarderen. Verschillen in scores tussen 
publieke en private universiteiten zijn tevens op hun significantie 
beoordeeld.    

Resultaten en conclusies 

Drie specifieke onderzoeksvragen zijn beantwoord in deze studie. De 
eerste onderzoeksvraag luidt: Heeft accreditatie de kwaliteit van 
specifieke indicatoren in het universitair onderwijs van Ghana 
beinvloed na 2 of meer accreditatierondes? Aan deze onderzoeksvraag 
is de volgende hypothese gekoppeld: input indicatoren zoals bepaald in 
het kader van accreditatie van universiteiten in Ghana zullen in 
positieve zin wijzigen van de ene accreditatiecyclus naar de volgende. 

De resultaten hebben laten zien dat er in uiteenlopende mate 
verbeteringen in curriculum, bibliotheek en staf indicatoren zijn 
opgetreden in de tweede accreditatieronde in vergelijking tot de eerste 
ronde. Er deden zich evenwel tevens interfererende factoren voor die 
de positieve veranderingen in sommige van de indicatoren minder 
zichtbaar maakten. Zo lijkt het aannemelijk dat, alhoewel er een 
nominale toename van de academische staf waarneembaar is van de 
eerste tot de volgende accreditatiecyclus, de positieve effecten daarvan 
deels teniet zijn gedaan door de zeer sterke toename in 
studentenaantallen in dezelfde periode.  

De tweede onderzoeksvraag luidde: is er een differentiële impact van 
accreditatierondes waarneembaar op de publieke en private 
universiteiten in Ghana over de periode 2006-2012 en indien ja, welke 
factoren spelen hierin een rol? 

Het doel van deze studie was vast te stellen of zich verbeteringen in 
5 kernindicatoren hebben voorgedaan die als criteria golden voor de 
toelating van een instituut en haar programma’s tot het universitair 
onderwijs. Vervolgens of deze verbeteringen verschilden tussen 
publieke en private universiteiten. 

  



220 

 

Er werd een significante verbetering in de overall assessment scores 
vastgesteld voor zowel publieke als private universiteiten in de tweede 
evaluatiecyclus. Significantietoetsing wees uit dat de publieke 
universiteiten meer vooruitgang boekten in deze periode dan de private 
universiteiten. Evenwel rapporteerde de academische staf in de private 
universiteiten meer corrigerende follow-up activiteiten dan hun 
collega’s van de publieke universiteiten. Voor de staf in zowel publieke 
als privaat hoger onderwijs gold dat de belangrijkste motivatie om de 
accreditatiecyclus te doorlopen de wens was om de kwaliteit van het 
onderwijs te verhogen.  

De derde onderzoeksvraag luidde: In welke mate zijn de studenten 
het eens/oneens met het bestaan van beleid door en maatregelen van 
hun universiteit/programma in lijn met de accreditatie vereisten en in 
welke mate doen zich hierin verschillen voor tussen studentenoordelen 
van publieke en private universiteiten?  

In algemene zin oordelen studenten uiteenlopend op de vraag of hun 
universiteit/programma voldeed aan de accreditatie vereisten van de 
Ghanaian Accreditation Board. Studenten van de publieke 
universiteiten beoordelen de mate waarin hun universiteit/programma 
voldoet aan de accreditatie vereisen evenwel positiever dan de 
studenten aan de private universiteiten.  

De hoofdvraag van deze studie luidde: Heeft accreditatie een effect 
uitgeoefend op de kwaliteit van universiteiten in Ghana? Bezien naar 
de uitkomsten van de drie substudies kan het antwoord op deze vraag 
voorzichtig positief zijn. Op de meeste gebruikte indicatoren scoren de 
universiteiten dan wel hun programma’s na het doorlopen van het 
accreditatieproces bij een volgende ronde beter.  

Dit lijkt een hoopvol begin voor het nog tamelijk recent ingevoerde 
kwaliteitszorgsysteem in het hoger onderwijs van Ghana. Evenwel 
dient de waarschuwing zoals ook door Horsburgh (1999) geformuleerd 
in acht te worden genomen namelijk dat een goed kwaliteitsevaluatie 
systeem verder moet gaan dan het beoordelen van input en 
outputfactoren. Het accreditatiesysteem in Ghana heeft deze weg nog 
maar recent ingeslagen.   

Het is tevens moeilijk om de omvang van de rol die is gespeeld door 
de accreditatieprocedure in Ghana in de opgetreden verbeteringen te 
bepalen. Dat deze een rol heeft gespeeld lijkt evenwel aannemelijk. 
Voor de toekomst is het van belang dat de scores van universiteiten op 
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de genoemde en meer kwalitatieve indicatoren worden gemonitord 
zodat de mate van consistentie in het optreden van verbeteringen en de 
relatie met het kwaliteitsevaluatie systeem in Ghana beter kan worden 
vastgesteld.  
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