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In 2012 waren jongeren gemiddeld 22,8 jaar oud bij het verlaten van het ouderlijk huis.
Tien jaar daarvoor lag dat rond 22,4 jaar. De tendens om langer thuis te blijven wonen is
vooral de laatste jaren versterkt: in twee jaar tijd steeg de gemiddelde leeftijd bij uit huis
gaan met ruim 0,3 jaar. Dit patroon is nog sterker bij jongeren van Turkse en Marokkaanse
afkomst. Dat heeft ertoe geleid dat in 2012 het leeftijdspatroon bij uit huis gaan van
jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst meer op dat van autochtonen lijkt dan
enkele jaren geleden.

1. Inleiding
Tussen 1995 en 2000 nam het aantal thuiswonende jongeren van 15 tot en met 35 jaar
af van 1,67 miljoen naar 1,55 miljoen. Daarna steeg dit aantal geleidelijk tot 1,65 miljoen
in 2012. Dit patroon van afname en toename van het aantal thuiswonende kinderen kan
verklaard worden door verandering van het totale aantal kinderen en de verandering van
de leeftijdsopbouw. Als het aantal jonge kinderen toeneemt, betekent dit ook dat het aantal
thuiswonende kinderen groeit.
Tussen 2008 en 2012 nam het aantal thuiswonende kinderen toe met 4 procent, terwijl de
totale bevolking met 1 procent toenam. Relatief meer jongeren blijven langer bij hun ouders
wonen of zijn iets vaker naar het ouderlijk huis teruggekeerd na enige tijd zelfstandig te
hebben gewoond (Van Duin et al., 2013). Het gebeurde in een periode van economische
crisis, stijgende jeugdwerkloosheid en stagnatie op de woningmarkt.
Dit artikel beschrijft hoe het patroon van het uit-huis-gaan van jongeren in de periode 1995–2012
is veranderd. Er wordt gekeken naar verschillen tussen jongens en meisjes en tussen
herkomstgroepen naar de leeftijd waarop zij uit huis gaan, en naar de huishoudenpositie
van kinderen na het uit huis gaan. In paragraaf 1.1 wordt een kort overzicht gegeven van
de factoren die bepalen of jongeren op een bepaald moment het ouderlijk huis al dan niet
verlaten. Hoofdstuk 2 beschrijft de data en de methoden, hoofdstuk 3 bevat de resultaten en
hoofdstuk 4 de conclusie.

1.1 Factoren voor het verlaten van het ouderlijk huis
Of en wanneer jongeren het ouderlijk huis te verlaten hangt af van diverse factoren: er moet
een motief zijn, het moet financieel haalbaar zijn en er moeten geen beperkingen zijn in de
sociale en maatschappelijke situatie waarin jongeren zich bevinden.
Motief
Het verlaten van de ouderlijke woning valt samen met andere gebeurtenissen in het leven
van jongeren. De belangrijkste gebeurtenissen zijn het samenwonen met een partner, het
beginnen aan een opleiding en het betreden van de arbeidsmarkt. Laat gaan samenwonen
met een partner of trouwen kan leiden tot een hogere leeftijd bij het verlaten van het
ouderlijk huis (De Jong-Gierveld, Liefbroer en Dourleijn, 2001). Het beginnen met een
opleiding of een baan kan leiden tot het uit-huis-gaan op een relatief jonge leeftijd,
afhankelijk van de nabijheid en bereikbaarheid van de opleiding of de baan. Jongeren gaan
vooral voor een hoge opleiding het huis uit, ook omdat het vaak de gewoonte is om dan op
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kamers te gaan wonen. Wanneer de opleiding geen aanleiding geeft om uit huis te gaan,
bijvoorbeeld wanneer de opleiding gemakkelijk met het openbaar vervoer te bereiken is,
blijven ze thuiswonen. Wanneer jongeren niet uit huis gaan voor de opleiding betekent dit
juist vaak uitstel van het uit-huis-gaan, en wordt het ouderlijk huis pas verlaten wanneer de
opleiding is afgerond en de arbeidsmarkt wordt betreden (Corijn, 1995).
Financiële situatie
Financiële zelfstandigheid – het hebben van een baan, een inkomen – bevordert het uit-huisgaan, net als het krijgen van een hypotheek (Martins en Villaneuva, 2006; Elsinga, De Jong‐
Tennekes en Van Der Heijden, 2011), en lage woningprijzen (Mulder, 2006; Van Der Heijden,
Dol en Oxley, 2011). Daarnaast heeft het aanbod, de kwaliteit en de prijs van huurwoningen
invloed op het uit-huis-gaan. Bij werkloosheid en tijdelijke arbeidscontracten blijven jongeren
langer bij hun ouders wonen (Van Der Heijden, Dol en Oxley, 2011). De mogelijkheden
van jongeren om op zichzelf te gaan wonen worden ook beïnvloed door economische
omstandigheden die doorwerken in de financiële posities van jongeren. Baanders (1999)
stelde op basis van onderzoek naar het uit-huis-gaan van jongeren begin jaren tachtig, dat
de verslechterende economische omstandigheden helemaal niet eenduidig tot uitstel van uit
huis gaan hadden geleid.
De financiële situatie van de ouders kan zowel een positief als een negatief effect hebben op
het uit-huis-gaan van hun kinderen (Laferrère en Bessière, 2003; Bugeja-Bloch, 2013). Rijke
ouders zijn in staat om hun kind financieel te ondersteunen. Als ze in een groot huis wonen,
hebben de kinderen vaak een eigen kamer met veel privacy waardoor zij minder geneigd
zijn om het ouderlijk huis te verlaten. Aan de andere kant kunnen ouders ook van hun
thuiswonende kinderen profiteren, bijvoorbeeld doordat zij de vaste lasten kunnen delen.
Sociale en maatschappelijke situatie
Het onderwijs-, arbeidsmarkt- en huisvestingsbeleid van de overheid heeft invloed op het
verlaten van de ouderlijke woning (Liefbroer en Puy, 2005; Angelini, Laferre en Weber, 2013).
Voorbeelden zijn de hoogte en duur van studiebeurzen en werkloosheidsuitkeringen en
het aanbod van huurwoningen. Het beleid heeft invloed op de financiële mogelijkheden
van jongeren om uit huis te gaan, maar ook op de timing daarvan, bijvoorbeeld door regels
over de duur van de opleiding. Ook de normen en waarden binnen het ouderlijk gezin, zoals
tolerantie tegenover thuis wonen of ongehuwd samenwonen, verwachtingen van ouders
met betrekking tot studie en economische zelfstandigheid, en de eigen idealen over gezin en
familie zullen de beslissing om het ouderlijk huis te verlaten beïnvloeden.

2. Data en methoden
2.1 Data
De analyses zijn uitgevoerd op basis van consistent gemaakte bestanden van de
Huishoudenstatistiek van het CBS. De Huishoudenstatistiek bevat informatie over het
aantal personen in particuliere en institutionele huishoudens op 1 januari. De gegevens
zijn verkregen door integrale waarneming uit de Gemeentelijke Basisadministratie
persoonsgegevens (GBA). Vanaf 2011 is bij de samenstelling van de Huishoudenstatistiek
tevens gebruik gemaakt van gegevens over samenwonende paren van de Belastingdienst. De
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gegevens van huishoudens die niet rechtstreeks uit GBA- en Belastingdienstgegevens konden
worden afgeleid, zijn geschat met behulp van logistische regressiemodellen die zijn gebouwd
op informatie uit de Enquête Beroepsbevolking.
Voor dit artikel zijn de bestanden uit de Huishoudenstatistiek over de jaren 1995–2013
gebruikt. In de bestanden zitten de gegevens van personen van 15 tot en met 35 jaar
(berekend als observatiejaar min geboortejaar min 11)), die op 1 januari ‘thuiswonend kind’
zijn. Per jaar bevat een bestand gemiddeld 1,6 miljoen thuiswonende kinderen, 35 procent
van alle jongeren van deze leeftijd. Personen die gedurende het jaar overlijden of emigreren
zijn buiten beschouwing gelaten. Dit betreft 0,7 procent van de thuiswonende kinderen.

2.2 Methoden
Als samenvattende indicator voor het proces van het uit-huis-gaan wordt gekeken naar de
gemiddelde leeftijd waarop jongeren het ouderlijk huis verlaten. De gemiddelde leeftijd
wordt berekend met behulp van een overlevingstafel. Een overlevingstafel geeft voor
iedere leeftijd de kans weer om van de ene positie (thuiswonend) naar de andere positie
(uitwonend) te gaan, gegeven een startbevolking die is gedefinieerd op de beginleeftijd en
de kansen, per leeftijd, om van de ene naar de andere posities over te gaan. De beginleeftijd
is 15 jaar, de leeftijd waarop de meeste kinderen nog thuis wonen. Als laatste bevat de
overlevingstafel het aantal jaren dat iemand van een geselecteerde leeftijd naar verwachting
nog thuis blijft wonen. Het aantal jaren dat een 15-jarige naar verwachting nog thuis blijft
wonen, is de gemiddelde leeftijd bij uit huis gaan.
Op basis van de huishoudenpositie van de jongeren aan het begin en eind van het jaar wordt
eerst per leeftijd de kans bepaald om uit huis te gaan. De kansen, behorende bij een bepaald
kalenderjaar, worden vervolgens toegepast op de startbevolking op 15-jarige leeftijd. We
nemen aan dat op 15-jarige leeftijd alle kinderen nog thuis wonen, de startbevolking is dan
dus 100 procent. Voor het percentage thuiswonende kinderen op 16-jarige leeftijd wordt
de kans om uit huis te gaan tussen 15 en 16 jaar toegepast op het percentage kinderen van
15 jaar. Het aantal uit-huis-gaande kinderen, uitgedrukt in procentpunten, wordt vervolgens
afgetrokken van het oorspronkelijke percentage kinderen op 15-jarige leeftijd. Voor de hogere
leeftijden wordt dezelfde procedure toegepast. Met behulp van de berekende aantallen
kinderen die op de verschillende leeftijden het ouderlijk huis verlaten kan vervolgens de
gemiddelde leeftijd bij het uit-huis-gaan worden berekend.
In dit artikel staat het proces van het uit-huis-gaan centraal. Daarbij gaat het om kinderen die
het ouderlijk huis verlaten om elders, alleen of met een partner, zelfstandig te gaan wonen.
In enkele gevallen kan het voorkomen dat het kind niet het ouderlijk huis verlaat, maar de
huishoudenpositie van het kind wel verandert. Dit kan bijvoorbeeld vóórkomen wanneer
de ouders het huis verlaten en het kind in het ouderlijk huis blijft wonen, maar ook door de
methode van de huishoudenstatistiek waarbij de ouders en het kind nog wel tot hetzelfde
huishouden behoren. Een voorbeeld hiervan is de situatie waarbij de gehuwde partner van
een broer in het huishouden komt wonen. De broer wordt dan de referentiepersoon van
het huishouden in plaats van de vader. Ten opzichte van de broer is het kind een overig lid in
het huishouden en geen thuiswonend kind. Het kind woont in deze situatie niet zelfstandig.
We nemen daarom aan dat het kind niet uit huis is gegaan als de huishoudenpositie van het
1)

Dit komt overeen met de leeftijd op 1 januari
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kind wijzigt naar overig lid van het huishouden, en het ouderlijk huis niet verlaat. Als het
thuiswonende kind in die situatie gaat samenwonen, is aangenomen dat het om een tijdelijke
situatie gaat en dat het kind (met partner) spoedig het ouderlijk huis zal verlaten.
De huishoudenpositie na het uit huis gaan, wordt in dit artikel opgesplitst in
alleenwonen, samenwonen en alle overige huishoudenvormen. Voorbeelden van overige
huishoudenvormen zijn een institutioneel huishouden, alleenstaand ouder, het inwonen bij
familie (anders dan de ouders) en een huishouden gedeeld met medestudenten. Al deze
huishoudenvormen zijn geschaard onder de noemer ‘overig huishouden’.

3. Resultaten
3.1 Meisjes verlaten het huis eerder dan jongens
Op 15- en 16-jarige leeftijd woont de overgrote meerderheid van de kinderen bij de ouders
thuis, maar vanaf 17-jarige leeftijd verlaten zij in snel tempo het ouderlijk huis. Op 27-jarige
leeftijd is de kans om het ouderlijk huis te verlaten het grootst (rond de 30 procent), waarna de
kans geleidelijk afneemt. Op 30-jarige leeftijd wonen de kinderen bijna allemaal zelfstandig.

3.1.1 Percentage thuiswonende kinderen, 2008 en 2012
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Tussen jongens en meisjes is duidelijk een tempoverschil te zien in het tijdstip van uit-huisgaan. Op iedere leeftijd is het percentage thuiswonende meisjes lager dan het percentage
jongens. Het betekent dat meisjes eerder uit huis gaan dan jongens. Daarnaast keren jongens
vaker naar huis terug dan meisjes (Van Duin et al., 2013), waardoor op 35-jarige leeftijd het
percentage thuiswonende mannen (1,6 procent in 2012) wat hoger ligt dan het percentage
thuiswonende vrouwen (0,4 procent in 2012). Meisjes verlaten het ouderlijk huis eerder
dan jongens doordat ze eerder volwassen zijn (Klimstra et al. 2009) en eerder zelfstandig. Zij
kunnen eerder het huishouden doen, koken, omgaan met geld, enzovoort.
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Verder is duidelijk geworden dat jongeren in 2012 langer bij hun ouders bleven wonen dan
in 2008: het percentage thuiswonende kinderen in 2012 is op iedere leeftijd hoger dan het
percentage in 2008.

3.2 Later uit huis
Tussen 1995 en 2003 varieerde de gemiddelde leeftijd bij uit huis gaan. Voor meisjes daalde
de gemiddelde leeftijd van 21,9 jaar (1995) naar 21,5 jaar (1998), om vervolgens weer te
stijgen naar 21,9 jaar (2001). Voor jongens was de gemiddelde leeftijd 23,7 jaar (1995), 23,2
jaar (1998) en 23,7 jaar (2001). Vanaf 2003 stabiliseerde de gemiddelde leeftijd bij uit huis
gaan rond 21,5 jaar voor meisjes en 23,3 jaar voor jongens. Tussen 2009 en 2011 nam voor
zowel jongens als meisjes de gemiddelde leeftijd toe met ruim 0,3 jaar. Doordat de toename
sinds 2009 onder meisjes iets sterker was dan onder jongens, is het verschil in de leeftijd
waarop meisjes en jongens het huis verlaten kleiner geworden. In 2012 waren meisjes
gemiddeld 22,0 jaar bij uit huis gaan, jongens 23,5 jaar. Deze stijging van de leeftijd van uit
huis gaan valt samen met de recessie en de Europese staatsschuldencrisis. De werkloosheid
steeg, het aantal openstaande vacatures daalde. De stijging van de leeftijd van uit-huis-gaan
tussen 2009 en 2011 is echter niet zo indrukwekkend vergeleken met de fluctuaties tussen
1995 en 2003. In deze periode valt de daling van de leeftijd van uit huis gaan samen met
een milde recessie in Nederland (2001–2003). Tussen 1998 en 2001 nam de gemiddelde
verkoopprijs van een woning toe van 125 duizend euro naar 188 duizend euro. Dat kan
een negatief effect hebben gehad op de beslissing om het huis uit te gaan, maar het aantal
woningverkopen daalde niet en de huurverhogingen waren tussen 2000 en 2002 zelfs lager
dan de inflatie.

3.2.1 Gemiddelde leeftijd bij uit huis gaan, 1995–2012
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3.3 Kleinere verschillen in leeftijd bij uit huis gaan tussen
herkomstgroeperingen
Het proces van uit huis gaan is onder allochtone jongeren duidelijk anders dan onder
autochtone jongeren: niet-westerse allochtonen gingen in het recente verleden eerder uit
huis dan autochtone jongeren (Schapendonk-Maas, 2001a; Harmsen en Steenhof, 2003).
Tussen 1995 en 2003 gingen allochtone jongeren op jongere leeftijd uit huis dan autochtone
jongeren. Autochtonen waren in deze periode gemiddeld 22,9 jaar bij het verlaten van het
ouderlijk huis, jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst 20,2 jaar en 20,5 jaar oud.
Jongeren van de Nederlandse Antillen en Aruba en Suriname waren gemiddeld 21,7 jaar oud
bij het uit-huis-gaan. Westerse en overige niet-westerse allochtonen lijken in het uit-huisgaan-gedrag nog het meest op autochtonen. Zij waren gemiddeld respectievelijk 22,6 jaar en
22,1 jaar oud bij het verlaten van het ouderlijk huis.
In 2012 is de situatie heel anders: jongeren van Surinaamse, Turkse en Marokkaanse afkomst
gaan gemiddeld later uit huis dan autochtone jongeren. Vooral de stijging van de leeftijd bij
uit huis gaan van jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst is opmerkelijk. Tussen 2003
en 2012 steeg de gemiddelde leeftijd bij uit huis gaan voor deze groepen met respectievelijk
3,6 jaar en 2,6 jaar. In 2012 hebben jongeren van Antilliaanse afkomst de laagste gemiddelde
leeftijd bij uit huis gaan (22,2 jaar), jongeren van Turkse afkomst de hoogste gemiddelde
leeftijd (23,7 jaar). Autochtone jongeren waren in 2012 gemiddeld 22,7 jaar bij het verlaten
van het ouderlijk huis.

3.3.1 Gemiddelde leeftijd bij uit huis gaan naar herkomstgroepering, 1995–2012
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Tussen 2003 en 2008 nam de gemiddelde leeftijd bij uit huis gaan voor jongeren van Turkse
en Marokkaanse afkomst toe doordat de kansen om uit huis te gaan op bijna iedere leeftijd
daalde. Tussen 2008 en 2012 daalden vooral de kansen op de jongere leeftijden. Zo daalde
de kans voor 17-jarigen2), die tussen 2003 en 2008 heel hoog was (gemiddeld 34 procent),
bijna tot het niveau van autochtonen (8 procent). Hiervoor is op oudere leeftijd nauwelijks
2)

Dit is de leeftijd op 1 januari, dus de kans heeft betrekking op het jaar waarin deze jongeren 18 jaar worden.
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compensatie te zien en het percentage thuiswonende kinderen van Turkse of Marokkaanse
afkomst ligt vanaf de leeftijd 22 jaar dan ook hoger dan het percentage autochtone
thuiswonende kinderen.
Ook bij Surinaamse en overige niet-westerse allochtone jongeren daalde tussen 2008 en
2012 voornamelijk de kansen om uit huis te gaan op 17-jarige leeftijd van gemiddeld 13
procent naar 9 procent, maar minder sterk dan voor de jongeren van Turkse en Marokkaanse
afkomst. Voor westerse en Antilliaanse jongeren was er geen sterke daling in de uit huis gaan
kansen op jongere leeftijden te zien. Deze twee groepen gaan dan ook nog steeds vaker op
een jongere leeftijd uit huis dan autochtone jongeren.
Veranderingen in de regels met betrekking tot huwelijksmigratie zijn een mogelijke
verklaring voor deze verandering in het thuiswoongedrag van jongeren van Turkse en
Marokkaanse afkomst. Per 1 november 2004 moet bijvoorbeeld iemand die een partner uit
het buitenland wil laten overkomen 21 jaar zijn, dat was tot dat moment 18 jaar (Nicolaas,
2007). Jongeren gaan daardoor later samenwonen en later uit huis dan vóór de invoering
van deze maatregel. Daarnaast hebben allochtonen een slechtere arbeidsmarktpositie
dan autochtonen (Huijnk, Gijsberts en Dagevos, 2014), waardoor de sterke stijging van de
gemiddelde leeftijd bij uit huis gaan na 2009 ook een gevolg kan zijn van de verslechterende
economische situatie.

3.3.2 Kansen om uit huis te gaan per leeftijd naar herkomstgroep, 2003, 2008 en 2012
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De herkomstgroeperingen vertonen opmerkelijke, bovendien stabiele geslachtsverschillen in
de gemiddelde leeftijd bij uit huis gaan. Jongens van Turkse en Marokkaanse afkomst zijn bij
het verlaten van het ouderlijk huis ongeveer 0,6 jaar ouder dan de meisjes. Bij autochtone
kinderen is dit verschil beduidend groter, te weten ongeveer 1,9 jaar. Bij de overige groepen is
het verschil tussen 0,9 jaar en 1,6 jaar.
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3.4 Jongeren gaan vaker alleen wonen
In 2012 ging 53 procent van de jongeren na het verlaten van het ouderlijk huis alleen wonen,
39 procent van de jongeren ging samenwonen met een partner. De overige 8 procent verliet
het ouderlijk huis om een woning te delen met anderen, bijvoorbeeld in een studentenhuis
of met familieleden (anders dan de ouders), of is verhuisd naar een instelling. Het percentage
jongeren dat alleen gaat wonen is hoger dan twintig jaar geleden. In 1995 ging 43 procent
van de jongeren alleen wonen en 53 procent ging samenwonen. Alleen wonen als eerste stap
in de volwassen levensloop is steeds meer een vanzelfsprekende mogelijkheid. Het aandeel
overig is tussen 1995 en 2012 nauwelijks veranderd.

3.4.1 Huishoudenspositie na het uit-huis-gaan, 1995–2012
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De huishoudenposities na het uit-huis-gaan variëren per leeftijd. Op zeer jonge leeftijd
domineert de huishoudenpositie ‘overig’, waarbij met name een verhuizing naar een
institutioneel huishouden veel voorkomt. Daarna, tot ongeveer de leeftijd 21 jaar, en vanaf
27 jaar gaan jongeren meestal alleen wonen. Tussen 21 en 27 jaar gaan jongeren relatief
vaak samenwonen. De variatie over de leeftijden heeft te maken met de reden van vertrek:
op jonge leeftijd gaan jongeren uit huis vanwege studie of werk, daarna is relatievorming
belangrijker. Ook tussen jongens en meisjes zijn er verschillen in de huishoudenpositie na het
uit-huis-gaan. Onder de 25 jaar gaan meisjes vaker samenwonen dan jongens, terwijl jongens
op deze leeftijden juist vaker alleen gaan wonen. Op latere leeftijd zijn de verschillen kleiner.
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3.5 Allochtone jongeren vaker naar een overig huishouden dan
autochtone jongeren
Allochtonen jongeren komen relatief vaak in een overig huishouden terecht na het uit-huisgaan. Met name voor jongeren van Marokkaanse en Turkse afkomst is het inwonen bij familie
of het delen van huisvesting een eerste stap naar verdere onafhankelijkheid (SchapendonkMaas 2001b). Van de jongeren van Marokkaanse afkomst woonde 27 à 28 procent in een
overig huishouden na het uit-huis-gaan (1995–2012). Van de jongeren Turkse afkomst ging
in 1995 24 procent in een overig huishouden wonen na het uit-huis-gaan, maar in 2012 is dit
gedaald tot 17 procent. Bij de andere niet-westerse groepen ligt dit aandeel rond 17 procent.
Bij autochtone jongeren daarentegen, ligt het aandeel rond de 6 procent.
Ook het aandeel jongeren dat gaat samenwonen na het uit-huis-gaan verschilt tussen de
herkomstgroeperingen: autochtone jongeren gaan vaker samenwonen dan allochtone jongeren,
al zijn de verschillen tussen de herkomstgroeperingen in 2012 kleiner dan in 1995. Dit laatste
komt doordat in de periode 2006–2012 relatief meer jongeren van Turkse en Marokkaanse
afkomst zijn gaan samenwonen. Dit is het gevolg van de veranderingen in de uit huis gaan
kansen, waarbij de kansen op jongere leeftijd sterk afnamen voor deze herkomstgroepen.
Jongeren die op jonge leeftijd uit huis gingen, gingen vaak alleen wonen. Het aandeel
alleenstaanden is dan ook gedaald voor jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst.
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3.5.1 Huishoudenspositie na het uit huis gaan per herkomstgroepering, 1995–2012
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4. Conclusie
Er zijn veel verschillen in de leeftijd waarop jongeren uit huis gaan tussen jongens en meisjes,
tussen herkomstgroeperingen en in de huishoudenpositie na het uit-huis-gaan. Meisjes gaan
eerder uit huis dan jongens en gaan vaker samenwonen dan jongens. Jongeren van Turkse
en Marokkaanse afkomst gaan veel vaker dan autochtone jongeren in een overig huishouden
wonen als zij het ouderlijk huis verlaten.
Sinds 2008 steeg de gemiddelde leeftijd bij uit huis gaan van 22,5 jaar naar 22,8 jaar. Het
aandeel jongeren dat alleen gaat wonen na het verlaten van het ouderlijk huis is gestegen.
Jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst blijven tegenwoordig wat langer thuis
wonen. Het leeftijdspatroon bij uit huis gaan van deze jongeren lijkt in 2012 meer op het
leeftijdspatroon van autochtone jongeren.
Al met al is er veel variatie in de leeftijd waarop jongeren uit huis gaan. De beslissing van
jongeren om het ouderlijk huis te verlaten, hangt immers af van diverse factoren. Het effect
op de gemiddelde leeftijd bij uit huis gaan van alle jongeren in Nederland is echter beperkt.
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