Call for papers
Voorjaarsevenement TestNet
10 mei 2011 Thema ‘Nieuwe helden’
Zo vlak voor de feestdagen kijken wij alweer vooruit naar het TestNet voorjaarsevenement. Dit jaar houden we het evenement op dinsdag 10 mei 2011, in
ons vertrouwde NBC te Nieuwegein, volgens de bekende opzet met keynotes en parallel-tracks in middag en avond.
En ook dit keer rekenen we op zo’n 500 bezoekers.
Het thema is ditmaal “Nieuwe Helden”, met verwijzing naar het artikel van Jan Jaap Cannegieter in de TestNet Nieuws van maart 2010. Een thema dat niet
op de inhoud van de presentatie gericht is, maar op de spreker.
We zijn op zoek naar nieuw talent, dat nog niet op een podium van een openbaar toegankelijk testevenement heeft gesproken! Dat wil zeggen, dat je niet
eerder op een bijeenkomst als een TestNet Evenement, Eurostar conferentie, de NL Testdag of een vergelijkbaar evenement, congres of seminar hebt
gesproken. (Presentaties op besloten bijeenkomsten van bijvoorbeeld je eigen werkgever of opdrachtgever tellen niet mee.)
In totaal bestaat het programma uit 16 presentaties in 4 parallelle sessies. De helft van de presentaties is ’s middags en de helft ’s avonds. Ook houden we
één of twee presentaties achter de hand voor onverhoopt uitvallende tracks.
Los van de presentaties door de nieuwe helden zorgt de evenementencommissie voor enkele keynotes van aansprekende internationale presentatoren.
Call for papers
Wil je participeren in dit evenement en jouw kennis, visie en/of ervaring op het gebied van testen delen met je collega-testers in de zaal?
Stuur dan jouw voorstel in via het emailadres evenement@testnet.org.
De uiterste inleverdatum is zondag 20 februari 2011!
Jouw inzending kan over elk onderwerp gaan, zolang het maar gerelateerd is aan het testvak.
Denk aan uiteenlopende onderwerpen zoals testautomatisering, agile testen, model based testen, testmanagement of die nieuwe testontwerptechniek die je
met succes hebt toegepast.
De evenementencommissie van TestNet zal uit de inzendingen een evenwichtig programma samenstellen.
Meer zekerheid nodig voordat je iets inzendt?
Voel je je aangesproken, maar heb je nog niet zoveel presentatie- of schrijf-ervaring? Dan is de workshop-avond “ Presenteren en schrijven” op 15 februari
speciaal iets voor jou. Op deze avond worden tips en trucs voor het schrijven van voorstellen en presenteren van je verhaal uit de doeken gedaan door twee
ervaren TestNetters, Derk-Jan de Grood en Sietske van Waesberghe. Ook bestaat de mogelijkheid om je inzending voor het voorjaarsevenement op deze
avond te laten reviewen door een van de aanwezige ervaren testnet-presentatoren.
Praktische zaken m.b.t. je inzending:
Beschrijf de volgende onderwerpen in je inzending:
1.

Naam presentator (en eventuele tweede presentator) en naam werkgever

2.

Titel van de presentatie

3.

Onderwerp van de presentatie en relatie met het testvak

4.

Samenvatting van de presentatie (maximaal 20 regels)

5.

Drie highlights die je presentatie uniek maken

6.

Beoogd publiek (beginners / gemiddeld / gevorderd)

7.

Wel of geen demo van tool(s)

8.

Contactgegevens (email en telefoon)

9.

Biografie van de spreker(s) (maximaal 5 regels per spreker)

10.

Beschrijving van de praktijkervaring met het onderwerp (maximaal 3 regels)

11.

Beschrijving van de ervaring met presenteren

De planning voor deze call for papers is:



15 februari: Workshopavond presenteren en schrijven



20 februari: sluiting inzendtermijn



15 maart: bekendmaking geselecteerde presentaties



10 april: uiterste inzenddatum presentatiemateriaal (powerpoint formaat)

LET OP, DEZE DATA ZIJN HARD! Dit betekent dat wanneer je te laat inzendt, je geen aanspraak kunt maken op eerder door ons gedane selecties!
Heb je nog vragen mail die dan aan evenement@testnet.org.
Wij verheugen ons jouw inzending te mogen ontvangen!
(en als troost voor alle “oude helden”: op het najaarsevenement zijn jullie weer aan de beurt! in de tussentijd kun je je natuurlijk ook aanmelden als coach
voor de coachingsavond op 17 maart!!)
Tot slot wensen wij jou bijzonder fijne kerstdagen en een gezond, voorspoedig en testbaar 2011 !!
Met vriendelijke groet,
De evenementencommissie van TestNet

