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2. Abstract 
 
Nederlands: 
Dit onderzoek bekijkt hoe moeders ondersteuning ervaren vanuit hun sociale netwerk en hoe 
hen dit  om betrokken te blijven bij en steun te geven aan hun kinderen in de overgang naar 
adolescentie. Ook bekijkt dit onderzoek of jongeren delinquent gedrag vertonen tijdens de 
overgang naar de adolescentie. De steekproef omvat 432 Afro-Amerikaanse en Latino 
jongeren met een laag inkomen (49% vrouw) en hun moeders. Resultaten van longitudinale 
SEM (Structural equation modeling)  analyse toont aan dat ondersteuning vanuit het sociale 
netwerk positief geassocieerd wordt met betrokken ouderschap bij moeders wanneer jongeren 
overgegaan in de vroege adolescentie. Het onderzoek stelt dat adolescenten die steun en zorg 
krijgen van ouders, welzijnswerkers en andere volwassenen minder kans lopen om in 
aanraking te komen met delinquent gedrag dan jongeren die op een minder ondersteunende 
(familie-)context kunnen rekenen. Geëngageerd ouderschap, dat fungeert als een indirecte 
variabele, wordt geassocieerd met lage jeugdcriminaliteit tijdens de overgang naar 
adolescentie. Ondersteuning vanuit het sociaal netwerk vergemakkelijkt voor de moeders de 
betrokkenheid bij hun kinderen en de mogelijkheid ze ervan te weerhouden betrokken te 
raken bij delinquent gedrag.    
 
 
Engels:  
The current study examined the role of engaged parenting in explaining longitudinal 
associations between maternal perceptions of social network support and whether youth 
engage in delinquent behaviors during the transition into adolescence. The sample included 
432 low-income, African American and Latino youth (49% female) and their mothers 
participating in "Welfare, Children, and Families: A Three City Study". Results from 
longitudinal SEM analyses demonstrated that social network support was associated 
positively with mothers' engaged parenting as youth transitioned into early adolescence. 
Engaged parenting, which functioned as a mediating variable, was associated with less youth 
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delinquency during transitions into middle adolescence. Taken together, social network 
supports appeared to facilitate mothers' abilities to remain engaged with their children and to 
deter youth from becoming involved in delinquent behaviors. 
 
3. Trefwoorden 
 
Thema(’s) Delinquentie, gezin, samenleving en politiek 
Trefwoord(en) Algemene cijfers, daderschap, preventie, gezinsfunctioneren, opvoeding, 

probleemgedrag, socialisatie 
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