
Overzicht Contact

Niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referen-
tiekader (GER)

A1
Kan zeer eenvoudige zinnen formuleren 
en begrijpen, concrete behoeften uiten, 
vragen over persoonlijke gegevens stellen 
en beantwoorden.   

A2
Kan in eenvoudige routinematige situaties 
communiceren en informatie over ver-
trouwde en alledaagse onderwerpen uit-
wisselen.

B1
Kan zich eenvoudig en samenhangend ui-
ten over eigen interesses en kan argumen-
ten en verklaringen geven voor dromen, 
wensen, plannen en zienswijzen.

B2

Kan complexe teksten over abstracte 
thema’s en discussies binnen het eigen 
vakgebied begrijpen, zich spontaan en 
vloeiend uitdrukken en voor- en nadelen 
van verschillende mogelijkheden formu-
leren.

C1
Kan ook impliciete betekenissen herken-
nen, zich spontaan en vloeiend uitdruk-
ken, zich uiten over complexe zaken en 
daarbij organisatorische structuren en 
verbindingswoorden gebruiken.

C2
Kan vrijwel alles moeiteloos verstaan, zich 
zeer vloeiend en spontaan uitdrukken en 
fijne betekenisnuances ook bij meer com-
plexe zaken duidelijk maken.

Het Deutsche Sprachdiplom (DSD) is een gemeenschap-
pelijk project van de Duitse Bondsregering en de deels-
taten. 

Alle regels en voorschriften van het  DSD worden in de 
centrale commissie van het Deutsche Sprachdiplom 
behandeld.

Voorzitter van de centrale commissie van het DSD:

telefoon:  +49 (0) 89 2186 2345
e-mail:    auslandsschulen@kmk.org
 

Secretariaat van de „Kultusministerkonferenz“:

telefoon:   +49 (0) 30 25418-419
e-mail:  auslandsschulen@kmk.org 

De „Zentralstelle für das Auslandsschulwesen“ is ver-
antwoordelijk voor de ontwikkeling van de toetsen, de 
logistiek, de uitvoering ter plaatse en de beoordeling:

telefoon:  +49 (0)228 99 358-8631
e-mail:  dsd@bva.bund.de
Internet:  www.auslandsschulwesen.de/dsd

Contactpersonen in uw land:

de verantwoordelijke ZfA-vakadviseur voor Duits, bereik-
baar via www.auslandsschulwesen.de/denhaag, de am-
bassade van de Bondsrepubliek Duitsland of het hiermee 
belaste consulaat-generaal.

Deutsches 
Sprachdiplom
der Kultusministerkonferenz



Diploma‘s Toetsing Kwaliteit

Successen

DSD – A 2
 komt overeen met het A2-niveau van het GER
 geldt als bewijs van kennis van de Duitse taal op 

het A2-niveau
 biedt voordelen bij sollicitaties  

DSD I
 komt overeen met het B1-niveau van het GER
 geldt als bewijs van kennis van de Duitse taal op 

een niveau dat vereist is voor toelating tot een 
Studienkolleg dat voorbereidt op een studie in 
Duitsland

 biedt voordelen als je in Duitsland wilt studeren

DSD II
 komt overeen met het niveau B2 resp. C1 van het 

GER 
 geldt als bewijs van kennis van de Duitse taal op 

het niveau dat vereist is voor een studie aan een 
Duitse Hochschule (hogeschool, universiteit)

Onderdelen
 leesvaardigheid
 luistervaardigheid
 schriftelijke communicatie
 mondelinge communicatie

Manier van toetsen
 multiple choice
 toewijzingsopdrachten
 invuloefeningen
 goed-fout-opdrachten
 schriftelijke tekstproductie
 presentatie
 dialoog

Plaats van toetsing
 Centrale toetsing uitsluitend aan erkende DSD-

Scholen in het buitenland

Beoordeling
 Centrale beoordeling van de schriftelijke toetsings-

onderdelen in Duitsland

 Het Deutsche Sprachdiplom richt zich naar 
• de Duitse schooldiploma’s en
•	 het	Gemeenschappelijk	Europese	Referentie-

kader (GER)
 Kwaliteitswaarborg door wetenschappelijke 

begeleiding en beoordeling op basis van geteste 
methodes

 Toetsingen in meer dan 65 landen
 Per jaar rond 65.000 deelnemers

DSD – de wereldwijd aangeboden kwalificatie voor kennis van de Duitse taal
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