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Testen in de IT-wereld professionaliseren
ervaring en vakkennis uitwisselen en uitdragen
stimuleren van onderzoek
testen als vak apart positioneren
Niet gericht op bedrijven maar op individuen
een onafhankelijke non-profit organisatie
technische en administratieve automatisering
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De Nederlandse vereniging voor
testprofessionals
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Vereniging TestNet
TestNet is het platform voor het uitwisselen van kennis op het
gebied van testen van IT-producten. Het initiatief voor de
oprichting van de vereniging TestNet is eind 1996 genomen. De
aanleiding was de groeiende belangstelling voor gestructureerd
testen. TestNet is formeel opgericht op 15 mei 1997 en heeft
momenteel bijna 2000 professionele testers als lid.

Missie
TestNet streeft de professionalisering na van het testen van ITproducten, en de vergroting van de bewustwording en het
belang van testen als vak. TestNet stimuleert het uitwisselen en
uitdragen van vakkennis en ervaring tussen vakgenoten, en
stimuleert onderzoek, zowel vanuit wetenschappelijk als
praktisch perspectief.
TestNet hanteert hierbij de volgende uitgangspunten:
1. De vereniging is gericht op individuen en niet op bedrijven.
2. Leden kunnen afkomstig zijn uit zowel de IT-dienstverlening als de afnemers ervan.
3. Het commerciële vlak wordt vermeden; TestNet is een
onafhankelijke not-for-profit organisatie, bedoeld voor haar
leden.
4. Leden zijn werkzaam binnen administratieve, technische
of wetenschappelijke automatiseringsomgevingen. De
functies variëren van tester tot consultant en manager.
5. Onder IT-producten worden alle aan software gerelateerde
producten verstaan, dus infrastructuur, applicaties,
embedded software en real-time systemen.
6. Ieders achtergrond bepaalt wat men wel of niet aan
(bedrijfsgebonden) informatie kan inbrengen. Belangrijk is
het principe van halen en brengen.
7. De vereniging is van, voor en door haar leden. Zij bestaat
vanuit hun enthousiaste inbreng, waarbij het bestuur
richtinggevend en faciliterend optreedt.
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Bijeenkomsten
Regelmatig organiseert TestNet bijeenkomsten voor haar
leden. Twee keer per jaar wordt een evenement gehouden,
waar diverse nationale en internationale sprekers een
onderwerp binnen het thema van het evenement behandelen.
Daarnaast zijn er maandelijks avonden, waarop een aan testen
gerelateerd onderwerp op een meer interactieve wijze aan de
orde komt. Elke bijeenkomst van TestNet biedt uitgebreid
ruimte om met andere testprofessionals van gedachten te
wisselen.

Werkgroepen
De kennisuitwisseling die TestNet voor ogen staat, krijgt onder
andere gestalte in de vorm van werkgroepen. Een werkgroep
bestaat uit een groep leden, die zich richt op een specifiek
testonderwerp. Het bestuur speelt een stimulerende rol bij de
oprichting van werkgroepen. Na de oprichting bepaalt een
werkgroep zelf wat haar doelstellingen zijn en op welke wijze
deze worden bereikt. De in de werkgroep opgedane kennis
wordt zo veel mogelijk met de rest van de vereniging gedeeld.

TestNet Nieuws Magazine
Onze redactie zorgt elke keer weer voor een blogpost of
videoreview. Soms krijg je lees- en luistertips, dan weer een
cartoon. Interviews verschijnen ook met regelmaat, net als de
leukst/ergste ervaringen van een van onze leden. Steeds meer
leden gebruiken ons als platform voor hun blogpost. En
regelmatig verschijnt de column van Rik, onze voorzitter.
Daarnaast melden we ook allerhande nieuws uit de media als
wij denken dat het interessant is voor testers.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van TestNet loopt per kalenderjaar. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks bepaald op de Algemene
Ledenvergadering. De contributie bedraagt € 87,50. Bij
machtiging geldt een korting op deze contributie € 2,50. Lid
worden kan op de website van TestNet.
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Website
Op de website van TestNet www.testnet.org vindt u meer
informatie over de vereniging, evenementen, werkgroepen en
kunt u zich online aanmelden als lid.
U kunt TestNet bereiken via een mail aan: info@testnet.org

Bestuur
Het bestuur van TestNet wordt gevormd door:
(Voorzitter)
• Rik Marselis
• Peter van Tulder (Secretaris)
(Penningmeester)
• John de Goei
• Jochem Pollmann (Evenementen)
• Ruud Teunissen (Informatievoorziening & -beheer)
(Werkgroepen)
• Bernd Beersma
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