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De toekomst is nu! Pagina 120 van het 15jaarjubileumboek herzien  Ard Kramer, Andréas
Prins, Hans van Loenhoud, DerkJan de Grood

Evenementlocaties

Het is alweer 5 jaar geleden dat 8 gedreven testers het TestNet boek “Bepaal je koers” schreven. In deze workshop willen we samen met
de deelnemers onderzoeken of de toekomst voor het testen die toen werd beschreven al is ingehaald door de werkelijkheid. Misschien
moeten
de testrollen die op pagina 120 van het boek werden beschreven al herzien worden? We bepalen testactiviteiten tot onze erfenis behoren
en
waar onze added value ligt. Ben jij al voorgesorteerd op de toekomst? In deze workshop is plaats voor 50 personen.

Testmanagement in Agile  JanJaap Cannegieter & DerkJan de Grood
Door de implementatie van Agile lijkt de rol van testmanager overbodig. Teams en individuele professionals zijn zelfmanaging en
coördineren dus zelf hun werk. Toch is er bij sommige organisaties en projecten behoefte aan een overkoepelende (of onderkoepelende)
testprofessional. In deze workshop ontdekken we samen met de deelnemers in welke situaties behoefte is aan een testmanager of een
vergelijkbare rol. Vervolgens gaan de deelnemers in groepjes de verschillende type testmanagers uitwerken in termen van taken, do’s en
don’ts en toegevoegde waarde. De uitkomsten delen de deelnemers aan het eind van de workshop met elkaar.

Building the Roadmap to Your Testing Future  Rick Tracy & Marianne Duijst
We believe that the future of testing lies in the individual quality and mindset of testers. Their unique, nonlinear and detailoriented
expertise should thus become the number one priority in creating testminded teams. Rather than the thought that we must respond to the
threat of our role no longer existing, this brings us towards the idea that we have a unique opportunity to design a new shared
responsibility and culture of testing. In our presentation, we address the continuing growth of the testing discipline, its multiple facets and
the engagement of the whole team. Through sharing our personal journeys at Rabobank, and inviting others to share theirs, we offer a
roadmap on how to decide upon the
next steps in their own testing journey. In our workshop, we focus on cocreating the roadmap with participants to visualise their journeys.
Through a series of exercises, participants share their anecdotes, stories and ideas for shaping the future. Our goal is to enable
participants to reignite interest in the future of testing for themselves and for their colleagues.

DevOps een nieuwe koers of eindpunt voor testers?  Huib Schoots & JeanPaul Varwijk
5 jaar geleden werd het boek “Bepaal je koers! Toekomst en trends in testen” uitgegeven. Daarin werd wel gesproken over agile, maar
nog
niet over DevOps ...
Bijna iedereen werkt agile en steeds meer bedrijven beginnen met het invoeren van Continuous Integration en Continuous Delivery.
Bovendien proberen steeds meer bedrijven DevOps toe te passen. Dit betekent dat automatisering een steeds grotere rol gaat spelen en
dat
heeft een grote impact op testen. DevOps is inmiddels geen hype meer en het automatiseren, en vooral het automatiseren van testen, lijkt
een doel op zich te worden...
Sommige bedrijven denken dat ze helemaal geen testers meer nodig hebben en willen al het testen automatiseren. JeanPaul en Huib
delen hun ervaringen met testen in een DevOps omgeving. Naast een uitleg over DevOps geven zij ook inzicht in hoe testen kan passen
in een DevOps omgeving. Discussieer met ons mee over de vraag: “gaat de rol van tester helemaal verdwijnen? En zo niet, wat gaat er
dan veranderen?”. Hoe gaan testers om met de veranderingen zoals DevOps? En hoe ziet de toekomst eruit voor testers in dit soort
omgevingen? In deze interactieve workshop gaan we samen op zoek naar antwoorden op vragen zoals: hoe ziet de toekomst van testers
eruit? Heeft testen eigenlijk nog wel een toekomst? Welke karaktereigenschappen en vaardigheden zijn belangrijk? Deze workshop
bereid je voor op de toekomst!

Gamification  Anko Tijman en Edward Konings
Agile werken is heel populair en werken zul je zeker in deze workshop. We gaan namelijk heel veel spellen met elkaar doen. Niet alleen
omdat het kan, maar omdat werken veel beter gaat als je het in een spelvorm doet. En werk wordt ook nog eens leuker en je leert er meer
van. Dus ben je bereid om de manier waarop jij (samen) werkt ter discussie te stellen en wil je dit in samenhang leren, meld je dan snel
aan want vol = vol!

Storytelling for testers – Breng je boodschap effectief!  Rene Tuinhout & Marinus Stam
Het vertellen van verhalen is zo oud als de mensheid. En nog altijd een zeer krachtig middel om ideeën, visies en gedachten over te
brengen. Waarom is de één daarin effectiever dan de ander? En kun je leren om hierin effectiever te worden? Dat kun je zeker! In deze
workshop beginnen we met een korte introductie van wat storytelling ìs. Daarna volgt een aantal oefeningen om de basis van storytelling
onder de knie te krijgen. Vragen als: Hoe bouw je een verhaal op? Hoe boei je een publiek? en Hoe maak je een verhaal boeiend voor
een publiek met zeer verschillende achtergronden? passeren de in deze workshop de revue. Aan het eind van de workshop heb je kennis
over storytelling opgedaan, heb je geoefend met verschillende aspecten van storytelling en ben je in staat een boodschap zo over te
brengen dat
die een zeer divers publiek kan boeien! Een vaardigheid altijd al van belang was voor een tester, en die met de groeiende
teamgerichtheid van ons werk een absolute must geworden is!
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