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Essaywedstrijd 2023 Oefenopdracht 2 
Oost West Thuis Best 

 
Achtergrondinformatie 

Radboud Pre-University College of Society 
 
 

Verwerk informatie uit minstens drie van de volgende vier artikelen in je 
tekst voor het essay ‘Oost West Thuis Best’. Let je er goed op dat je verwijst 
naar de bronnen? 
 

1. Nederlandse ouders hebben steeds later een leeg nest. Hoe kan 
dat?         9 juli 2021  

Nederlandse twintigers gaan steeds later op kamers. En dat komt niet alleen door het gebrek aan 
woonruimte.        

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nederlandse-ouders-hebben-steeds-later-
een-leeg-nest-hoe-kan-dat~bc055402/ 
 
 

2. Samenwonen met je volwassen kind steeds gewoner: 
'beregezellig', maar 'dan ook helpen met huishouden'  14-03-2021 

 
Het is goedkoop en er wordt voor je gezorgd: Nederlandse jongeren wonen steeds langer bij hun 
ouders of verzorgers. Voor de ene ouder is het een droom, voor de andere een flinke uitdaging. 
 
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/samenwonen-met-je-volwassen-kind-steeds-gewoner-
beregezellig-maar-dan-ook-helpen-met-huishouden/ 
 
 

3. Jongeren in België blijven gemiddeld tot hun 26e in "Hotel Mama" 
wonen: "Onzekerheid is toegenomen"   5 september 2022 
 

Vorig jaar bleven jongeren gemiddeld tot hun 26e thuis wonen. Dat is meer dan een half jaar 
langer dan het jaar ervoor, én een record, schrijft Het Nieuwsblad. Volgens gezinssocioloog Dimitri 
Mortelmans (UAntwerpen) ligt de leeftijd waarop jongeren zelfstandig gaan wonen, nu 
uitzonderlijk hoog. Voornaamste oorzaak: de coronacrisis, en de daaruit voortvloeiende 
onzekerheid. 
 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/09/05/jongeren-blijven-steeds-langer-thuis-wonen/  
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4. Spaanse jongeren gaan pas met bijna 30 jaar het huis uit 

2 september 2022 

 MADRID – Volgens de gegevens van het Europese Statistiekbureau Eurostat verlaten 
jongeren in Spanje pas op late leeftijd het ouderlijk huis. Dat gebeurt op een gemiddelde 
leeftijd van 29,8 jaar wat 10,8 jaar later is dan in Zweden waar de jeugd op een leeftijd van 
19 jaar reeds het ouderlijk nest verlaat. Spanje staat op de tiende plaats op de lijst van 27 
EU-lidstaten waar de gemiddelde EU-leeftijd 26,5 jaar is. 
 
https://www.spanjevandaag.com/02/09/2022/spaanse-jongeren-gaan-pas-met-bijna-30-jaar-het-
huis-uit/  
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