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Themabijeenkomsten
Je mag kosteloos deelnemen aan de 
(online) themabijeenkomsten die BSN 
organiseert voor haar studenten en 
relaties. De bijeenkomsten belichten 
trending topics  in bedrijven en 
organisaties. Per themabijeenkomst 
mag je kosteloos één introducé 
meenemen.

Exclusieve bedrijfsbezoeken
We organiseren regelmatig zeer 
interessante bedrijfsbezoeken bij 
innovatieve organisaties, die ieder 
op hun eigen manier een unieke 
positie bekleden in Nederland. In 
2019 hebben we bijvoorbeeld een 
bezoek gebracht aan het Nationaal 
Militair Museum, KLM OCC en 
Havenbedrijf Rotterdam. We kijken 
achter de schermen, horen de 
uitdagingen, denken mee over 
kansen en bedreigingen.

Gratis deelname netwerk-BBQ Ieder 
jaar organiseren we aan het begin van 
de zomer een netwerk-evenement 
waar je bij kunt praten met de andere 
leden van Tractus.

OVER TRACTUS

Toegang tot online community
Via de digitale Tractus community 
vind je jouw studiegenoten terug, kun 
je herinneringen delen en blijf je op 
de hoogte van Tractus events. Als 
mentor van een student, 
sparringpartner van een collega-
afgestudeerde of als Action Learning 
coach help je anderen in hun 
ontwikkeling. 

Interest groepen
Op het platform kun je interest groep-
en vormen op vakgebied, per set/
subset, op hobby’s of bijvoorbeeld 
op zzp-ers die hun krachten willen 
bundelen. 

Toegang tot actuele management-
literatuur
Je krijgt toegang tot EBSCO en het 
vakblad HRM database. Een mooie 
ondersteuning bij Leven Lang Leren.

Vacatures plaatsen
Zijn er vacatures binnen jouw 
organisatie? Dan kunnen deze op het 
digitale Tractus platform worden 
gedeeld.

Tractus is op initiatief van Business School Nederland opgericht en is een 
vereniging waarin de leden het voor het zeggen hebben. Je kunt onder andere 
je stem laten horen tijdens een Algemene Leden Vergadering. Uiteraard zijn er 
nauwe banden met onze business school. 

Bijna 2000 managers, professionals en directeuren hebben in Nederland bij 
Business School Nederland (BSN) hun MBA of DBA behaald. Jaarlijks komen 
hier zo’n 100 alumni bij. Deze alumni zijn werkzaam in verschillende branches 
en disciplines. Zij zijn daarmee een interessante bron om kennis mee te delen 
en tot nieuwe inzichten te komen. Bijna 200 alumni (anno 2020) zijn inmiddels lid 
geworden van de vereniging. 

Het huishoudelijk reglement is op te vragen via info@bsn.eu.
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Aanmelden als lid
Het lidmaatschap bedraagt € 95,- (BTW-vrij) per kalenderjaar. Op www.tractusalumni.com kun je
je aanmelden. Na aanmelding verifieert BSN of je BSN Alumnus/Alumna bent, waarna je wordt
toegelaten tot het digitale platform van Tractus en jij je kunt aanmelden voor Tractus events.
Maak je liever alleen gebruik van het digitale Tractus platform, dan bedraagt het lidmaatschap 
€ 30,- (BTW-vrij) per kalenderjaar. 
Ben je na 1 juli 2022 afgestudeerd? Dan geldt de nieuwe regeling waarbij je de eerste twee jaar 
gratis lid bent van Tractus. Na deze periode gaat dit over in een betaald lidmaatschap.
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Voordelen op een rij:

• Gratis deelname aan 8 themabijeenkomsten per jaar
• Exclusieve bedrijfsbezoeken

• Toegang tot de online community
• Toegang tot goede en actuele managementliteratuur

• Vacatures plaatsen
• Gratis deelname aan netwerk-BBQ in de zomer

• Versterk je netwerk

  De investering bedraagt slechts € 95,- per kalenderjaar.
Meld je aan via: www.tractusalumni.com

De tijd gedurende de BSN opleiding is een intense periode waarin je kennis en
vaardigheden op doet en vriendschappen sluit. Dat goede gevoel wil je zo lang

mogelijk vasthouden en het liefst voortzetten. Dat kan bij Tractus, de alumnivereniging
van BSN. Hierdoor kun je blijven leren van je medestudenten en interessante

kennisbijeenkomsten bijwonen. Niet voor niets staat Tractus voor Life long Action Learning.

Robert Koolen,
Bestuurslid Tractus en Alumnus Business School Nederland
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