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Volgende generaties
EU-regionaal

Er worden steeds minder kinderen geboren in de Europese Unie, maar
elke volgende generatie is beter opgeleid. Dat komt omdat jongeren
tegenwoordig langer blijven leren. Toch heeft ook nu een vijfde van
alle jongeren tot 25 jaar niet meer dan lager voortgezet onderwijs.
Inmiddels volgen meer vrouwen dan mannen hoger onderwijs.
In 1998 zijn in de Europese Unie 4 miljoen
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Minder kinderen
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