
C O N F E R E N T I E 
M A A T S C H A P P E L I J K E 

B A T E N H O G E R 
O N D E R W I J S

D O N D E R D A G 
1 6 J U N I 

Conferentie Maatschappelijke Baten Hoger Onderwijs 
Universiteit Leiden, Den Haag
Donderdag 16 juni 2022

mbho@law.leidenuniv.nl www.universiteitleiden.nl/economie-mbho16 juni 2022 Turfmarkt 99, Den Haag

CALL FOR PAPERS

Op donderdag 16 juni 2022 vindt de Conferentie Maatschappelijke Baten Hoger 
Onderwijs plaats. Deze dag wordt georganiseerd door de Faculteit Governance and Global 
Affairs & de afdeling Economie van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de 
Universiteit Leiden. De conferentie wordt gehouden op de Campus Den Haag, Turfmarkt 99 
in Den Haag. 

Op deze dag gaan wetenschappers, beleidsmakers, rekenmeesters en bestuurders met elkaar 
in discussie over de brede maatschappelijke baten van hoger onderwijs. Er zijn 
plenaire discussies en beleidssessies over onder andere investeringen in het hoger 
onderwijs, financiering, ongelijkheid, internationalisering en digitalisering. Daarnaast 
worden wetenschappelijke sessies georganiseerd rond verschillende onderwerpen. 

Als u uw wetenschappelijk onderzoek wilt presenteren tijdens de academische 
sessies, nodigen we u van harte uit om uiterlijk 5 mei 2022 een paper in 
te dienen via mbho@law.leidenuniv.nl. U kunt ervoor kiezen om een paper of een 
gehele sessie in te dienen. Een sessie bestaat uit 3 papers. De wetenschappelijke 
commissie is op zoek naar papers die relevant zijn voor het brede belang van hoger 
onderwijs voor de samenleving. Mogelijke voorbeelden van geschikte onderwerpen zijn: 
rendementen op (hoger) onderwijs (micro en macro), financiering van hoger onderwijs, 
toelatingsbeleid, ongelijkheid in het onderwijs, studiekeuze, studiesucces, gender 
verschillen, kwaliteit van hoger onderwijs, hoger onderwijs en Covid-19, en de 
internationalisering van het hoger onderwijs.  

De wetenschappelijke commissie maakt een selectie uit de inzendingen. Omstreeks 19 mei 
2022 ontvangt u bericht of uw paper is geselecteerd. Het vakblad Economische Statistische 
Berichten is van plan om in december 2022 een themanummer over de maatschappelijke baten 
van hoger onderwijs te publiceren. De auteurs van geaccepteerde papers worden aangemoedigd 
hiervoor te zijner tijd een artikel in te dienen. 

Registreren voor het congres kan via de website: www.universiteitleiden.nl/economie-mbho. 
Overige informatie is hier ook te vinden.   

Namens de organisatiecommissie, 

Prof. dr. Koen Caminada, dr. Maarja Beerkens, dr. Max van Lent, dr. Ron Diris, Eveline van Boxel, 
Yael Broos en Loes van der Hulst-Scheffer MSc.




