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Høring over lovovervågning af lov nr. 556 af 6. juni 2007.
Professionshøjskolernes Rektorkollegium – University Colleges Denmark takker for
indkaldelse til høring over lovovervågning af lov nr. 556 af 5. juni 2007.
Ad vurderinger
Rapporten påpeger dels en problemstilling angående dokumentation af grundlaget
for vurderingerne, dels en problemstilling vedrørende troværdighed.
For at imødegå disse problemer bør diplomudbyderne formulere og udmelde de kriterier, som de vurderer efter. Vurderingsgrundlaget bliver således tydeligt og vil
kunne efterprøves. De udmeldte kriterier bør lægge sig op ad kvalifikationsrammens begreber og betegnelser for at sikre en vis ensartethed på landsplan og for at
sikre, at niveauet er det krævede. Kollegiet mener også, at der bør være mere end
én person til stede ved vurderingen, og at der bør inddrages personer med fagkendskab til den uddannelse eller det/de moduler, der vurderes op imod.
Ad øge kendskabet til realkompetencevurdering
Kollegiet foreslår i forbindelse med rapportens anbefaling om at øge kendskabet til
realkompetencevurdering, at man i udbyderinstitutionerne informerer og diskuterer
muligheder og krav i realkompetencevurdering, så både sekretærer, vejledere og
undervisere kender til mulighederne og kan informere eventuelle ansøgere om disse.
Ad evaluering:
Kollegiet støtter anbefalingen omkring evaluering. Der bør foretages systematisk
evaluering af realkompetencevurdering arbejdet. Dette bør ske både efter hver
evaluering, hvor ansøger inddrages, og i form af løbende evaluering med udvalgt
fokus for eksempel på brugen af metoder, på vejledningen m.m. Ansøgere bør også
inddrages i denne form for evaluering.
Ad udbredelse af kendskabet til realkompetencevurdering:
I relation til rapportens anbefaling om udbredelse af kendskabet til realkompetencevurdering muligheden, ser kollegiet et problem i den måde, som realkompetencevurdering processen skal forløbe på ifølge lovgivningen. I dag er der ingen, der
tilbyder vejledning i de indledende faser. Dette betyder, at en eventuel ansøger ikke kan få identificeret sine kompetencer og få afklaret hvilken/hvilke uddannelser,
der vil være relevante for vedkommende. I dag foretages vurderingen på den enkelte uddannelsesinstitution. Dette betyder, at ansøgeren skal være rimelig afklaret
og målrettet, før vedkommende henvender sig. Der er i loven ikke givet mulighed
for, at et indledende, afklarende arbejde kan understøttes økonomisk. Det kan derfor være svært for en eventuel ansøger at afsøge mulighederne. Kollegiet mener at
det udgør en barriere for, at lovens overordnede intention kommer til udfoldelse.
Kollegiet mener, at Studievalg bør udføre dette arbejde, når det drejer sig om VVU
og diplomniveau, og at VEU centrene bør have opgaven for de uddannelsesmæssige
niveauer, der ligger herunder. Endvidere bør der være et samarbejde mellem udbyderinstitutionerne, Studievalg og VEU-centrene angående realkompetencevurdering
mulighederne. Endvidere bør A- kasserne, fagforeningerne og jobcentrene informe-

re om mulighederne. Det bør overvejes, om det indledende og afklarende arbejde
kan understøttes økonomisk.
Ad realkompetencevurdering på grunduddannelserne:
Vedrørende realkompetencevurdering på grunduddannelserne: Som det er i dag,
kan man her få realkompetencevurdering i forhold til adgang, men ikke i forhold til
dele af uddannelserne. Kollegiet finder, at dette bør være en mulighed og anbefaler, at der arbejdes hen imod dette.
Økonomi:
Kollegiet ser med bekymring på, at arbejdet og sagsbehandlingen med den enkelte
studerende er langt mere omfattende, end der er økonomi til. Det gælder både for
udfærdigelse af adgangsbevis (som skal være gratis for den studerende), kompetencebevis og uddannelsesbevis.
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