
Kinderen van 0 tot 4 jaar 
Het aantal kinderen van 0 tot 4 jaar dat in het afgelopen decen-

nium, na een sterke teruggang in de jaren zeventig, weer is toe-

genomen, zal volgens de middenvariant van de bevolkingsprog-

nose op korte termijn nog licht stijgen. Kort na de

eeuwwisseling zal zich echter een daling voordoen. Dit bete-

kent dat de groeiende vraag naar kinderopvang enigszins zal

worden afgeremd door een daling van het aantal jonge kinderen. 

Kinderen van 4 tot 12 jaar
De forse daling van het aantal kinderen in de kleuter- en basis-

schoolleeftijd sinds het midden van de jaren zeventig is rond

1990 overgegaan in een stijging. De komende tien jaar zal het

aantal kinderen in deze leeftijdsgroep naar verwachting nog

licht toenemen. De demografische ontwikkeling zal voorlopig

nog geen bijdrage leveren aan de verkleining van de klassen-

grootte. Op de langere termijn neemt het aantal kinderen van 4

tot 12 jaar geleidelijk af.

Jeugdigen van 12 tot 18 jaar
Het aantal jeugdigen van middelbare schoolleeftijd is in de jaren

tachtig met ongeveer 400 duizend afgenomen. In de jaren

negentig is hun aantal min of meer constant geweest. Op de

drempel van de nieuwe eeuw tekent zich echter weer een stij-

ging af. Tussen 1998 en 2008 zal de groei ruim 11 procent bedra-

gen. Het voorgezet onderwijs kan dus een toenemend aantal

leerlingen verwachten.

Jeugdigen van 18 tot 25 jaar
In de jaren negentig is het aantal jeugdigen in de leeftijdsgroep

waarin het gros van de studenten aan universiteiten en hoge-

scholen valt, met ongeveer een kwart gedaald. Deze daling is nu

vrijwel ten einde. Door de fors toegenomen onderwijsparticipa-

tie is het aantal studenten in diezelfde periode echter min of

meer gelijk gebleven. Over enkele jaren zou het hoger onderwijs

weer een toenemend aantal studenten kunnen verwachten. 

Carel Harmsen
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