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Demografiek

Verhuizingen van thuiswonende kinderen

Thuiswonende kinderen die op zichzelf gaan wonen verhui-
zen verreweg het vaakst in augustus of september. In die 
twee maanden vindt bijna een kwart van de verhuizingen 
plaats van thuiswonende kinderen die als alleenstaande 
gaan wonen. Deze piek doet zich alleen voor bij verhuizin-
gen tussen gemeenten. De keuze voor een studie in een 
andere stad zal dan de belangrijkste achtergrond zijn voor 
de beslissing om zelfstandig te gaan wonen. Kinderen die 
uit huis gaan om binnen hun gemeente als alleenstaande te 
gaan wonen verhuizen gelijkmatig door het jaar heen. 
Ook kinderen die vanuit huis gaan samenwonen met een 
partner doen dat betrekkelijk gelijkmatig verspreid over de 
maanden van het jaar. Kinderen die met hun ouders mee-
verhuizen doen dat naar verhouding wat vaker in de maand 
juli. Dat varieert wel met de leeftijd. Met name op middel-
bareschoolleeftijd wordt naar verhouding het meest in juli 
verhuisd. 

Het aandeel thuiswonende kinderen dat met de ouders 
meeverhuist verhuist varieert met de leeftijd. Op babyleef-
tijd verhuist ongeveer 10 procent van de thuiswonende 
 kinderen. Dat aandeel neemt geleidelijk af tot ongeveer 
5 procent onder kinderen op middelbareschoolleeftijd. 
 Boven die leeftijd neemt het aandeel snel toe. Rond de leef-
tijd van 20 jaar verhuist bijna 20 procent van de thuis-
wonende kinderen, onder wie naar verhouding meer meis-
jes dan jongens. Op de leeftijd van 26 bereikt het relatieve 
aantal verhuizingen een piek van ruim 35 procent. Op die 
leeftijd heeft inmiddels meer dan 80 procent het ouderlijk 
huis verlaten. 
 
Kinderen die vanuit huis met een partner gaan samen-
wonen zijn gemiddeld 23,7 jaar als ze het huis uit gaan. Op 
die leeftijd gaan bijna 10 duizend kinderen met een partner 
samenwonen.
Kinderen die het ouderlijk huis verlaten om alleen te gaan 
wonen zijn gemiddeld ruim een jaar jonger. Op hun 18e 
gaan 18 duizend kinderen vanuit huis als alleenstaande 
 wonen. In relatieve zin wordt de piek bereikt rond de leeftijd 
van 25 jaar. Bijna één op de vijf nog thuiswonende kinderen 
gaat dan als alleenstaande wonen. 

3.  Thuiswonende kinderen die op zichzelf gaan wonen
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2. Verhuizingen van thuiswonende kinderen naar leeftijd, 2009 

Relatief (linkeras) Absoluut (rechteras)

4035302520151050
0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

5

10

15

20

25

30

35

40
% x 1 000

1.  Verhuizingen van thuiswonende kinderen naar plaats in het 
huishouden na de verhuizing, 2009
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