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Inleiding

Tijdens de transitie naar volwassenheid worden jongeren geconfronteerd met veel 

ver  schillende levensloopgebeurtenissen in een relatief korte periode. Zo moeten er 

belangrijke keuzes gemaakt worden ten aanzien van de verdere schoolloopbaan en 

arbeids marktcarrière. Tegelijkertijd vinden er vaak cruciale ontwikkelingen plaats in het 

familie- en gezinsleven van jongvolwassenen, zoals het verlaten van het ouderlijk huis, 

het gaan samenwonen met een partner en het krijgen van kinderen. De beslissingen die 

gemaakt worden tijdens de jongvolwassenheid hebben een sterke en langdurige invloed 

op de toekomstige mogelijkheden van jongeren. Er is daarom veel onderzoek gedaan 

naar verschillende aspecten van de transitie naar volwassenheid en de factoren die hierop 

van invloed zijn. Tot op heden is er echter relatief weinig aandacht besteed aan hoe 

jongeren met een migrantenherkomst de transitie naar volwassenheid maken, waarbij 

met name hun familie- en gezinsleven onderbelicht is gebleven. Het is om tenminste 

twee redenen van belang om hier meer over te weten.

Ten eerste is het van wetenschappelijk belang. Vanaf de jaren zestig hebben zich in 

West-Europa grote veranderingen in de levensloop van jongvolwassenen voorgedaan. 

Vandaag de dag wonen veel jongeren eerst een periode alleen of samen met een 

ongehuwde partner voordat ze trouwen en/of kinderen krijgen. Veel migranten – met 

name uit niet-westerse samenlevingen – zijn geboren en opgegroeid in landen met meer  

traditionele patronen van relatie- en gezinsvorming. Dit roept de vraag op of het demo-

grafische gedrag van migranten en hun kinderen in overeenstemming is met de culturele 

normen in het land van herkomst (van de ouders), of lijkt op dat van de autochtone be-

volking in het land waar men woont. Daarnaast is migratie een stressvol proces dat een 

sterke invloed heeft op familietransities. Kinderen van migranten die geboren zijn in de 

ontvangende samenleving – de zogenoemde ‘tweede generatie’ – groeien op in twee 

verschillende culturen, namelijk die van de ouders en die van het land waar ze wonen. 

Deze biculturele positie zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot conflicten met ouders. Het 

blijft vooralsnog onduidelijk hoe jongeren met een migrantenherkomst omgaan met deze 

unieke omstandigheden in de familielevensloop.

Een tweede reden waarom dit onderzoek belangrijk is, is het feit dat migranten en hun 

kinderen een aanzienlijk deel van de bevolking vormen in verschillende Europese samen-

levingen. Momenteel behoort iets meer dan één op de vijf inwoners van Nederland tot de 

allochtone bevolking, d.w.z. tenminste één van hun ouders is in het buitenland geboren. 
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Deze aantallen zijn nog hoger in de grote steden en de Randstad waar allochtonen 

geconcentreerd zijn. Met andere woorden, de etnische en culturele diversiteit binnen 

Europa is groot en deze zal naar verwachting alleen nog maar toenemen in de toekomst. 

Onderzoek naar etnische verschillen in de transitie naar volwassenheid heeft dus ook een 

duidelijke maatschappelijke relevantie.

Het doel van dit proefschrift is daarom te bestuderen hoe jongeren van allochtone 

en autochtone herkomst in Nederland de transitie naar volwassenheid maken, waarbij de 

focus ligt op ontwikkelingen in het familie- en gezinsleven. De volgende onderzoeksvragen 

staan in dit onderzoek centraal: (1) In hoeverre zijn er verschillen in de (familie)levensloop 

tijdens de transitie naar volwassenheid onder migranten, de kinderen van migranten en 

autochtone Nederlanders? (2) In hoeverre zijn deze verschillen te verklaren door de rol 

van familie, de invloed van de peer-group en de gevolgen van het migratieproces? Bij 

de rol van familie moet gedacht worden aan zowel de cultureel specifieke opvattingen 

als de sociaaleconomische positie van de ouders. Met de ‘peer group’ wordt de groep 

vrienden en andere leeftijdsgenoten waarmee de jongvolwassene optrekt bedoeld. 

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat ouders nog steeds veel invloed hebben op 

het demografische gedrag van hun kinderen, maar er is nog weinig bekend over de 

invloed van leeftijdgenoten. Het migratieproces heeft zoals gezegd een directe invloed 

op de familielevensloop van eerstegeneratie allochtonen. Hoewel tweedegeneratie 

allochtonen niet zelf zijn gemigreerd kunnen zij indirect ook beïnvloed worden door het 

migratieproces, bijvoorbeeld door veranderingen in familierelaties.

Om de centrale onderzoeksvragen te beantwoorden is gebruik gemaakt van twee 

databronnen. In drie van de vier studies is gebruik gemaakt van registerdata uit het Stelsel 

van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het SSB 

bestaat uit een groot aantal registers die gekoppeld zijn aan de Basisregistratie Personen 

(BRP, voorheen GBA). Hierdoor bevat het SSB demografische en sociaaleconomische 

gegevens over alle geregistreerde inwoners van Nederland. Omdat de informatie voor 

meerdere jaren aan elkaar gekoppeld is, kunnen personen gevolgd worden in de tijd. 

Het SSB heeft twee belangrijke voordelen. Ten eerste is er bij deze data geen sprake 

van zogenaamde ‘recall bias’ die vaak optreedt in surveyonderzoek (d.w.z. het geheugen 

van respondenten is niet in overeenstemming met de werkelijke gang van zaken). Ten 

tweede, waar bij onderzoek naar etnische minderheden vaak sprake is van (te) kleine 

onderzoekspopulaties, bevat het SSB informatie over de totale Nederlandse bevolking 

waardoor betere en betrouwbaardere analyses mogelijk zijn. Toch is er ook een nadeel 
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aan deze registerdata: het SSB biedt vanzelfsprekend geen informatie over belangrijke 

niet-geregisterde eigenschappen van personen, zoals taalbeheersing, religiositeit 

en sociale netwerken. Daarom is voor één studie in deze thesis gebruik gemaakt van 

surveydata van het TIES project (The Integration of the European Second generation). 

Deze survey onder zowel autochtone als allochtone jongeren omvat naast retrospectieve 

vragen over levenslooptransities ook vragen over peer-netwerken en ouder-kind relaties. 

De TIES-data zijn daarom uitermate geschikt om de biculturele positie van de tweede 

generatie te onderzoeken.

Dit proefschrift bevat zoals gezegd vier empirische studies – Hoofdstuk 2 t/m 5 – 

waarin steeds één of meer aspecten van de transitie naar volwassenheid centraal staan. In 

de rest van deze samenvatting worden per studie de onderzoeksopzet en de belangrijkste 

bevindingen besproken. Tot slot worden meer algemene conclusies geformuleerd.

Etnische verschillen in de levensloop  
van jongvolwassen vrouwen

In de eerste studie (Hoofdstuk 2) werd de familielevensloop bestudeerd van jong volwassen 

vrouwen van de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse tweede generatie en 

autochtone Nederlanders. Bij de tweede generatie werd verder onderscheid gemaakt 

naar personen met één of twee in het buitenland geboren ouders. In tegenstelling tot 

eerder onderzoek dat zich voornamelijk heeft gericht op één specifieke gebeurtenis in de 

levensloop, bestudeerden we in deze studie de ‘gehele’ transitie naar volwassenheid. In dit 

trajectperspectief bestuderen we meerdere levenslooptransities tegelijkertijd met behulp 

van sequentie-analyse. Op basis van data uit het SSB volgden we een compleet cohort 

vrouwen vanaf leeftijd 16 in 1999 tot leeftijd 30 in 2013. De onderzoeksvragen die in deze 

studie centraal stonden, waren: (1) In hoeverre zijn er verschillen in de familielevensloop 

van jongvolwassen vrouwen van de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, en Antilliaanse 

tweede generatie en autochtone Nederlanders? (2) In hoeverre zijn er verschillen tussen 

de tweede generatie met één en twee in het buitenland geboren ouders?

Ten eerste onderzochten we in welke mate de levenslopen van de jongvolwassen 

vrouwen van diverse herkomst op elkaar lijken, of juist van elkaar verschillen. Onze 

verwachting was dat er meer diversiteit zou zijn in de levensloop van autochtonen dan 

in die van de tweede generatie. Het uitgangspunt hier was dat vanwege de duidelijke 
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verwachtingen van de ouders (zeker voor dochters) er een sterkere normatieve consensus 

zou zijn bij de tweede generatie wat betreft familiekeuzes. We vonden echter dat de 

diversiteit juist groter was onder de tweede generatie. Verdere analyses toonden aan 

dat dit met name het gevolg was van het uitstellen van trouwen en kinderen krijgen 

onder autochtone vrouwen, waardoor zij een vrij homogene groep vormden tot ongeveer 

midden 20. Bij de tweede generatie – met name de Turkse en Marokkaanse – vonden 

veel meer verschillende transities plaats op jonge leeftijd en verschilde levenslopen 

dus duidelijk tot midden in de 20. Tegen het eind van de 20 werden zij een steeds 

homogenere groep, terwijl diversiteit onder autochtone vrouwen vanaf dat moment juist 

toeneemt. De mate van diversiteit in demografisch gedrag is dus sterk afhankelijk van de 

levensloopfase waarin jongeren verkeren en hierin zijn duidelijke verschillen tussen de 

herkomstgroepen.

Vervolgens zijn door middel van clusteranalyse de individuele levenslooptrajecten 

in min of meer gelijkende groepen ingedeeld en is gekeken welke herkomstgroep vaker 

een bepaald type traject volgt. In overeenstemming met de culturele patronen in het 

land van herkomst van de ouders, vonden we dat vrouwen van de Turkse en Marokkaanse 

tweede generatie het vaakst de ‘standaardbiografie’ volgen, d.w.z. het ouderlijk huis 

verlaten om te trouwen en kort daarna de geboorte van het eerste kind meemaken. 

Een ander vaak voorkomend type levensloop onder deze vrouwen – met name degenen 

met een hoog opleidingsniveau – bestond uit het ouderlijk huis verlaten om alleen te 

wonen, gevolgd door trouwen en vervolgens de transitie naar moederschap. Surinaamse 

en Antilliaanse vrouwen woonden vaak met een ongehuwde partner of alleen (met een 

kind) tijdens de jongvolwassenheid, een patroon dat ook in de herkomstlanden van hun 

ouders vaker voorkomt. Autochtone Nederlandse vrouwen woonden bijna altijd een 

periode ongehuwd samen met hun partner voordat ze trouwden, maar de meerderheid 

trouwde wel alvorens het eerste kind geboren werd. Zoals gezegd hebben we in deze 

studie ook onderscheid gemaakt naar de tweede generatie met één en twee in het 

buitenland geboren ouders. In lijn met onze verwachtingen vonden we dat de levensloop 

van de tweede generatie met een Nederlandse vader of moeder sterker overeenkomt 

met die van autochtonen. Dit duidt nogmaals op het belang van de ouders en ouderlijke 

invloeden op de levenslopen van jongeren in de transitie naar volwassenheid. 
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Het ouderlijk huis verlaten onder  
Turkse, Marokkaanse en autochtone jongeren

In de tweede studie (Hoofdstuk 3) focusten we op de transitie van het verlaten van het 

ouderlijk huis onder jongeren van de Turkse en Marokkaanse tweede generatie en een 

autochtone vergelijkingsgroep. We maakten hiervoor gebruik van data uit de TIES survey. 

Er werd onderscheid gemaakt naar uit huis gaan om vier verschillende redenen, namelijk 

(a) samenwonen met een partner, (b) zelfstandigheid en privacy, (c) school of werk, en (d) 

overige redenen. Voor een aantal analyses werd de eerste categorie verder uitgesplitst 

naar gehuwd en ongehuwd samenwonen. De onderzoeksvraag die centraal stond in dit 

hoofdstuk was: In hoeverre beïnvloeden relaties met ouders en peers de transitie van het 

verlaten van het ouderlijk huis onder de Turkse en Marokkaanse tweede generatie en 

autochtone Nederlanders? 

De analyses toonden aan dat er grote verschillen zijn tussen de herkomstgroepen 

wat betreft het type relatie waarvoor gekozen werd bij het verlaten van het ouderlijk huis. 

Waar jongeren met een Turkse en Marokkaanse herkomst vaak direct trouwen, vonden 

we dat autochtone jongeren bijna altijd eerst ongehuwd gingen samenwonen. Wanneer 

we echter keken naar het gaan samenwonen met een partner in zijn algemeenheid (zowel 

gehuwd als ongehuwd samenwonen), dan waren de verschillen veel minder groot. Turkse 

vrouwen verlieten vaker het ouderlijk huis om met een partner te gaan samenwonen dan 

autochtone vrouwen, maar er was op dit punt geen statistisch significant verschil tussen 

Marokkaanse en autochtone vrouwen of Turkse en autochtone mannen. Marokkaanse 

mannen verlaten de ouderlijke woning zelfs minder vaak met een partner dan autochtone 

mannen. Het ouderlijk huis verlaten voor school of werk gebeurt aanzienlijk minder vaak 

onder de Turkse en Marokkaanse tweede generatie dan onder autochtonen. Hoewel we 

eenzelfde patroon vonden wat betreft het uit huis gaan om redenen van zelfstandigheid 

en privacy, waren de verschillen tussen de groepen hier kleiner en/of niet significant. 

Eerder onderzoek heeft gesuggereerd dat de mate van conflict tussen ouders en kind 

een belangrijke rol kan spelen bij de keuze om uit huis te gaan. De biculturele positie 

van de tweede generatie zou mogelijk bijdragen aan een hoge frequentie van conflict 

met de ouders, waardoor veel migrantenkinderen vroeger uit huis gaan en vooral om 

zelfstandigheid te verwerven. Hoewel we in onze studie inderdaad vonden dat meer 

ouder-kind conflicten leiden tot het uit huis gaan voor zelfstandigheid op jongere leeftijd, 

draagt dit niet bij aan het verklaren van verschillen tussen de herkomstgroepen. 
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Tenslotte hebben we gekeken naar de invloed van het peer-netwerk op beslissingen 

omtrent het verlaten van het ouderlijk huis. We maken hierbij onderscheid naar de 

etnische herkomst van goede vrienden en medeleerlingen tijdens de middelbare school-

tijd. Op deze manier krijgen we inzicht in het peer-netwerk vóór het verlaten van het 

ouderlijk huis. Uit de analyses bleek dat Turkse en Marokkaanse jongeren met meer 

vrienden buiten hun eigen etnische groep een kleinere kans hadden om het ouderlijk huis 

te verlaten om direct te trouwen. Ook de bredere schoolcontext bleek een belangrijke rol 

te spelen volgens onze analyses: Jongeren die op een school zaten waar de verhouding 

tussen allochtonen en autochtonen ongeveer 50/50 was, hadden een kleinere kans om 

het ouderlijk huis te verlaten om te gaan studeren of werken. 

Etnische verschillen in terugkeren naar het ouderlijk huis

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat jongeren steeds vaker terugverhuizen naar 

het ouderlijk huis tijdens de jongvolwassenheid. Toch blijft empirisch onderzoek naar 

deze zogenaamde ‘boemerangkinderen’ schaars en al helemaal voor jongeren van 

allochtone afkomst. In onze studie (Hoofdstuk 4) bekeken we etnische verschillen in 

terugkeren naar het ouderlijk huis. De onderzoeksvragen waren: (1) In hoeverre zijn er 

etnische verschillen in terugkeren naar het ouderlijk huis tussen jongeren van de Turkse, 

Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse tweede generatie en autochtone Nederlanders? 

(2) In hoeverre worden etnische verschillen in het terugkeren naar het ouderlijk huis 

gemedieerd door andere levenslooptransities? (3) In hoeverre zijn er verschillen tussen de 

herkomstgroepen wat betreft de relatie tussen het verbreken van een samenwoonrelatie 

of huwelijk en terugkeren naar het ouderlijk huis? We analyseerden data van het SSB 

waaruit we personen selecteerden die het ouderlijk huis verlaten hadden tussen leeftijd 

16 en 28 in de periode 1999–2011. 

De analyses toonden aan dat alle tweede-generatie groepen een hogere kans 

hebben om terug te keren naar het ouderlijk huis dan autochtone Nederlanders; vooral 

bij mannen waren de verschillen aanzienlijk. Onder zowel mannen als vrouwen keerden 

jongeren van de Turkse tweede generatie het vaakst terug naar de ouderlijke woning, 

gevolgd door de Surinaamse tweede generatie. Jongeren met een Marokkaanse en 

Antilliaanse achtergrond namen wat dit betreft een middenpositie in. We onderzochten 

of deze verschillen verklaard konden worden door drie type levenslooptransities: (a) 
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leeftijd bij het verlaten van het ouderlijk huis, (b) het aangaan en verbreken van relaties, 

en (c) veranderingen in arbeidsmarktstatus. Uit de resultaten bleek dat de gemiddeld 

jongere leeftijd bij het verlaten van het ouderlijk huis bij de tweede generatie gedeeltelijk 

verklaart waarom zij vaker terugkeren. Verder werden de verschillen tussen autochtonen 

en allochtonen kleiner wanneer we corrigeerden voor transities op het gebied van 

relatievorming en -ontbinding. Meer specifiek, autochtone Nederlanders leefden vaker 

samen met een partner en verbraken minder vaak relaties dan allochtonen, met als gevolg 

dat zij minder vaak terugkeren naar hun ouders. In tegenstelling tot onze verwachtingen 

werden etnische verschillen in terugkeren van het ouderlijk huis niet gemedieerd 

door veranderingen in arbeidsmarktstatus. Samenvattend, hoewel verschillen tussen 

de herkomstgroepen kleiner worden wanneer we rekening houden met belangrijke 

levenslooptransities, blijven autochtone Nederlanders een significant lagere kans houden 

om terug te verhuizen naar de ouderlijke woning. We argumenteerden dat autochtonen, 

vanwege een andere opvoeding, meer hechten aan onafhankelijkheid en daarom minder 

geneigd zijn om weer bij hun ouders in te trekken na een periode zelfstandig gewoond 

te hebben. 

Tot slot hebben we bestudeerd of de sterkte van het effect van veranderingen in burger-

lijke staat op terugkeren naar het ouderlijk huis verschillend was voor de ver schillende  

herkomstgroepen. We vonden dat het effect van het verbreken van een samen woonrelatie 

of huwelijk op terugkeren naar het ouderlijk huis minder sterk is voor Turkse en Marokkaanse  

jongeren dan voor autochtonen. Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat de ouders 

van de Turkse en Marokkaanse tweede generatie samenwoonrelaties en echt scheiding  

afkeuren waardoor terugkeren naar het ouderlijk huis minder voor de hand ligt.

Levensloop van Poolse migranten

In de vierde en laatste empirische studie van dit proefschrift (Hoofdstuk 5) richtten 

we ons op recente Poolse immigranten in Nederland. Hoewel er over het afgelopen 

decennium een sterke toename is geweest van het aantal Poolse migranten dat zich in 

West-Europa vestigt, blijft empirisch onderzoek naar met name de familiekeuzes van 

deze grote en groeiende migrantengroep beperkt. De rol van het familie- en gezins-

leven zou juist voor Poolse migranten van groot belang kunnen zijn voor hun migratie-

keuzes en -intenties, van wege het vrij verkeer van goederen en personen binnen de 
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Europese Unie. De volgende onderzoeksvragen stonden daarom centraal: (1) Wat voor 

type levenslopen zijn er ter onderscheiden onder Poolse migranten in Nederland? 

(2) In hoeverre hangen de verschillende type levenslopen samen met terugkeer en 

circulaire migratie? (3) In hoeverre zijn de verschillende type levenslopen gerelateerd 

aan individuele achtergrondkenmerken? Er is gebruik gemaakt van data uit het SSB, 

waarbij we ons richtten op alle Poolse migranten die tussen hun 20e en 30e levensjaar 

naar Nederland gemigreerd zijn in de periode mei 2004 – januari 2007. Met behulp van 

sequentie-analyse volgden we de levensloop van deze migranten op maandelijkse basis 

voor een periode van vijf jaar.

Door middel van clusteranalyse onderscheidden we zes type levenslooppatronen. 

Het grootste cluster hebben we ‘terugkeerders’ genoemd en omvatte ongeveer een 

derde van de onderzoekspopulatie. Onder deze groep vallen Poolse migranten die maar 

tijdelijk in Nederland verbleven. Het merendeel van de personen in dit cluster had geen 

partner en/of kinderen. Het op één na grootste cluster (alleenstaanden) werd gekenmerkt 

door een lange periode van alleen wonen. Ongeveer een vijfde van de Poolse migranten 

had dit type levensloop. Verder vonden we twee type clusters die elk ongeveer 15% van 

de onderzoekspopulatie omvatten. Beide werden gekenmerkt door samenwonen met 

een partner, enerzijds ongehuwd (samenwoners) en anderzijds gehuwd (getrouwden). 

Tenslotte vonden we twee clusters waarin de persoon samenwoonde met een partner 

en kinderen. Het cluster ‘getrouwde ouders’ was groter dan het cluster ‘ongetrouwde 

ouders’, met respectievelijk 11 en 7 procent van de onderzoekspopulatie.

Wat betreft de individuele achtergrondkenmerken vonden we dat mannen vaker 

alleen wonen en terugkeren naar Polen, terwijl vrouwen vaker ongehuwd samenwonen. 

Poolse mannen en vrouwen met een Poolse partner zijn vaker getrouwd dan degene met 

een Nederlandse partner. Poolse vrouwen met een Nederlandse partner hebben ook 

kleinere kans om terug te keren naar Polen; dit effect werd niet gevonden bij mannen. 

Tenslotte vonden we dat Poolse migranten die werkloos zijn een hogere kans hebben om 

Nederland te verlaten.
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Conclusie 

In dit proefschrift is onderzocht hoe jongeren van diverse etnische herkomstgroepen 

in Nederland de transitie naar volwassenheid maken, waarbij voornamelijk is gekeken 

naar gebeurtenissen in hun familie- en gezinsleven. Het onderzoek steunt op een 

theoretisch kader waarin drie groepen factoren werden onderscheiden die van invloed 

zijn op het demografische gedrag van jongvolwassenen, namelijk familie, peers en het 

migratieproces. In wat volgt bespreken we de belangrijkste bevindingen in het licht van 

deze drie factoren.

Ten eerste hebben familieleden een sterke invloed op de levensloop van jongeren. 

Onze bevindingen toonden aan dat ouders het gedrag van hun kinderen op twee 

verschillende manieren beïnvloeden. Aan de ene kant zijn sociaaleconomische factoren 

van de ouders van belang. Wanneer we bijvoorbeeld rekening houden met het inkomen en 

opleidingsniveau van de ouders, worden de verschillen tussen allochtonen en autochtonen 

kleiner. Aan de andere kant worden de verschillen tussen de groepen niet geheel verklaard 

door sociaaleconomische factoren. Dit duidt erop dat culturele overdracht van ouders naar 

kinderen ook een belangrijke rol speelt. De mate van deze intergenerationele overdracht 

was echter niet voor alle groepen hetzelfde. Bijvoorbeeld, hoewel de ouders van de 

Turkse en Marokkaanse tweede generatie een redelijk vergelijkbare culturele achtergrond 

hebben, zijn Marokkaanse jongeren minder traditioneel in hun familiekeuzes. Verder 

vonden we dat allochtonen met een Nederlandse ouder meer lijken op autochtonen qua 

demografisch gedrag dan allochtonen met twee in het buitenland geboren ouders. Dit 

geeft aan dat het indelen van migranten in algemene categorieën van etnische afkomst 

geen recht doet aan de daadwerkelijke diversiteit van de bevolking. Tot slot bleken er 

verschillen te zijn naar het type transitie. Waar culturele continuïteit sterk was wat betreft 

relatie- en gezinsvorming, waren onze resultaten met betrekking tot het verlaten van het 

ouderlijk huis minder eenduidig. Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat uit huis 

gaan – meer dan andere transities – sterk beïnvloed wordt door praktische en contextuele 

factoren, zoals individuele economische mogelijkheden, de afstand tot een universiteit of 

hogeschool en condities op de arbeids- en huizenmarkt.

Ten tweede blijkt ook het bredere sociale netwerk van jongeren van belang. Dit 

geldt in het bijzonder voor goede vrienden: Turkse en Marokkaanse jongeren met meer 

autochtone vrienden tijdens de middelbare schoolperiode hadden een lagere kans 

om op jonge leeftijd het ouderlijk huis te verlaten om te gaan samenwonen met een 
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(getrouwde) partner. De invloed van medeleerlingen op de middelbare school leek vooral 

van invloed op onderwijsaspiraties. Turkse en Marokkaanse jongeren op scholen met 

een heterogene etnische samenstelling hadden een lagere kans om het ouderlijk huis 

te verlaten om te studeren dan degenen op scholen met een hoge en lage concentratie 

van allochtone leerlingen. Een belangrijke kanttekening die gemaakt moet worden is 

dat door het gebruik van cross-sectionele data er geen uitspraken te doen zijn over de 

causaliteit van de gevonden verbanden. Het is mogelijk, of zelfs waarschijnlijk, dat met 

name de selectie van vrienden gestuurd wordt door normen en waarden van het individu. 

In dit geval zijn de vrienden van het individu niet de oorzaak, maar juist het gevolg van 

zijn of haar persoonlijke voorkeur. Om antwoord te vinden op deze belangrijke vraag zal 

echter aanvullende longitudinale dataverzameling noodzakelijk zijn. 

Ten derde is de invloed van het migratieproces op familiekeuzes van jongeren met 

een migratieachtergrond onderzocht. Een belangrijke bevinding in dit opzicht is het 

relatief hoge aandeel ongehuwde samenwoners onder Poolse migranten in Nederland. 

In vergelijking met niet-migranten in Polen ligt dit aandeel bijna twee keer zo hoog. 

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat migratie een stressvol proces is dat kan leiden 

tot spanningen binnen relaties. Koppels die net gemigreerd zijn kunnen daarom minder 

geneigd zijn om te gaan trouwen. Bovendien brengt migratie veel financiële en praktische 

beslommeringen met zich mee, waardoor het huwelijk mogelijk uitgesteld wordt. Het 

hoge aandeel ongehuwd samenwonende Poolse migranten kan ook duiden op een 

proces van assimilatie, waarbij de Nederlandse patronen van relatie- en gezinsvorming 

overgenomen worden. Ten slotte is het belangrijk om te realiseren dat migranten vaak een 

selecte groep vormen die afwijkt van de gemiddelde populatie in het land van herkomst. 

Hoewel met onze analyses niet duidelijk wordt welke van bovenstaande verklaringen 

de juiste of belangrijkste is, wordt wel aangetoond dat migranten niet automatisch het 

gedrag uit het land van herkomst voortzetten in de ontvangende samenleving. 

We besluiten met enkele aanbevelingen voor toekomstig onderzoek. Ten eerste 

hebben we in dit proefschrift aanzienlijke verschillen aangetoond tussen jongeren met 

één en twee in het buitenland geboren ouders. Verdere analyses toonden aan dat het 

binnen etnisch gemengde families ook van belang kan zijn of de vader of de moeder in het 

buitenland geboren is. Helaas was de onderzoekspopulatie te klein om hier met zekerheid 

uitspraken over te doen. Door de toenemende beschikbaarheid van registerdata voor 

sociaalwetenschappelijk onderzoek kunnen vervolgstudies dit uitgebreider onderzoeken. 

Ten tweede, zoals we eerder al kort hebben aangehaald, zou vervolgonderzoek naar de 
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invloed van peers gebruik moeten maken van longitudinale data. Met name het volgen 

van de etnische samenstelling van de vriendengroep over de tijd is van groot belang om 

meer inzicht te krijgen in de causale richting van de verbanden. Ten derde, om het effect 

van migratie op patronen van relatie- en gezinsvorming volledig te analyseren zal data 

moeten worden verzameld in zowel het land van herkomst als het land van aankomst. Op 

deze manier kunnen migranten vergeleken worden met personen zonder migratie-ervaring 

in het land van herkomst. Tot op heden zijn dit soort kwantitatieve data echter nog weinig 

beschikbaar en dit is daarom een aandachtspunt voor toekomstige dataverzameling. Ten 

vierde hebben we ons in dit proefschrift specifiek gericht op vijf prominente etnische 

minderheidsgroeperingen in Nederland. Een suggestie voor vervolgonderzoek is om ook 

andere herkomstgroepen te bestuderen, bijvoorbeeld (kennis)migranten uit de BRIC-

landen. Ten slotte werden in dit proefschrift vergelijkingen gemaakt tussen verschillende 

etnische groepen in één aankomstland. Een laatste suggestie is om meer internationaal 

vergelijkend onderzoek te doen. De Europese samenleving biedt een unieke mogelijkheid 

om eenzelfde migrantengroep te bestuderen in meerdere aankomstlanden. Dit soort 

onderzoek leidt bijvoorbeeld tot belangrijke inzichten in de invloed van de welvaartstaat 

op de integratie van etnische minderheden.






