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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projectleider webstreaming gezocht!
We gaan experimenteren met streamen van presentaties bij evenementen/thema-avonden.
Hiermee kunnen we nog meer leden en andere geïnteresseerden de kans geven om
presentaties op thema-avonden en/of evenementen te bekijken. De ALV is akkoord gegaan met
het plan om een proef uit te voeren en nu zoeken we een projectleider voor deze klus. Heb je
tijd/zin/kennis/vaardigheden etc. om in het onderstaande een pioniersrol binnen TestNet te
vervullen meld je dan snel bij ondergetekende aan! Dan kunnen we een experiment opzetten bij
het najaarsevenement.
Zie het nieuwsitem op de website voor meer informatie!.
Aanmelden: kees.blokland@polteq.com of 06 202 12 305
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Workshop-avond Mind mapping dinsdag 11 september 2012
Mind mapping is een techniek waarmee je sneller kunt leren en beter kunt onthouden. Deze
techniek is onder meer geschikt voor het maken van krachtige aantekeningen, om complexe
informatie te structureren, voor samenvattingen, om gedachten te ordenen, presentaties voor te
bereiden en de creativiteit te vergroten. Klinkt interessant, maar wat is het nou precies? En hoe
maak ik een mind map? En misschien nog belangrijker: kan ik het ook in mijn werkzaamheden
als tester gebruiken? Antwoorden op deze vragen krijg je op de thema avond mind mapping bij
TestNet op dinsdag 11 september.
En je gaat uiteraard zelf mind maps maken!
Voor meer informatie en aanmelden zie http://www.testnet.org/details/54-mindmapping.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vooraankondiging: AGILE najaarsevenement
Op dinsdag 2 oktober 2012 is het najaarsevenement. Het thema is “Hoe worden we nu echt
Agile testers?”

De organisatie is al volop bezig, er komen:
5 tutorials in de ochtend,
Een keynote van Agile-Manifesto co-auteur Arie van Bennekum en 9 sessies plus een open
space in de middag.
En een keynote van Peter Zimmerer die al meer dan 10 jaar ervaring met Agile opdoet bij
Siemens en nogmaals 9 sessies en een open space in de avond.
Houdt de website in de gaten voor de informatie. De inschrijving start binnenkort.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vooraankondiging: TestNet Noord, dinsdag 18 september 2012, Heerenveen
De thema-avond van TestNet Noord in Heerenveen heeft deze keer het thema:
Kwaliteitsengineering.
In twee boeiende presentaties wordt jouw blik op het kwaliteitsvak verder verruimd.
Meer informatie volgt in een volgende nieuwsflits. Je kunt je eventueel alvast aanmelden via de
website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avonden (inclusief diner) zijn gratis toegankelijk voor leden.
Niet-leden betalen 35 Euro. Inschrijving kan tot 3 dagen voor de thema-avond. Meld je alleen
aan als je ook werkelijk komt en meld je weer af als je onverhoopt toch niet komt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inloggen op website
Je gebruikersnaam is BL0606. Je wachtwoord heb je eerder per email ontvangen. Aanvragen
nieuw wachtwoord kan via de knop “wachtwoord vergeten”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

