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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Doe mee aan de nieuwe Poll op de startpagina van de website
Er is een nieuwe Poll op de website, gelinkt met het thema van het najaarsevenement. Doe
Mee!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 11 september, Nieuwegein: Workshop Mind mapping
Mind mapping is een techniek waarmee je sneller kunt leren en beter kunt onthouden. 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? Ruud Rensink (van
mindmap.nl) en Han Toan Lim geven je alle gelegenheid zelf met mind maps te oefenen tijdens
de thema-avond.
Ga naar de website voor meer informatie.
Aanmelden op de gebruikelijke plek op de website
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 18 september, Heerenveen: Kwaliteitsengineering
Tijdens deze avond zullen André Boeters en René Tuinhout aandacht besteden aan de positie
van testen binnen het gehele kwaliteitssysteem van een organisatie: Op welke aspecten van
kwaliteit ligt de focus van testen? Kunnen/moeten we de specifieke talenten waarover wij
testers beschikken (het vermogen om kwaliteit te analyseren en daarover te rapporteren) verder
verbreden? Moeten we een bredere rol nemen in het beoordelen van productkwaliteit? Kunnen
we een rol spelen bij de beoordeling van de kwaliteit van het proces? En wie beoordeelt
eigenlijk de kwaliteit van onze werkzaamheden?
Ga naar de website voor meer informatie.
Aanmelden op de gebruikelijke plek op de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 2 oktober, Open Space tijdens het TestNet najaarsevenement
In de Agile wereld is communicatie en samenwerking nog belangrijker dan het altijd al was in de

IT. Een mooie vorm van communicatie is de "Open Space". Dit jaar voor het eerst op een
TestNet Evenement. Het idee voor de Open Space techniek is ontstaan nadat Harrison Owen
constateerde dat deelnemers van conferenties de koffie pauzes van conferenties vaak het
interessantst vinden. Gedurende een Open Spacesessie help je elkaar door je eigen ideeën,
kennis en ervaring met de andere deelnemers te delen en samen tot een resultaat te komen. In
een Open Space sessie breng je zelf onderwerpen in en ga je van de ene naar de een andere
sessie zodra je daar zelf zin in hebt. Net zoals je tijdens een koffie pauze zou doen!
Zoals altijd is het evenement gratis voor leden. (niet-leden kunnen het middag- en/of
avondgedeelte bijwonen, daarvoor betalen zij 50 euro).
Kom één of meerdere dagdelen langs, meld je gelijk aan op de website. Let op dat er een
aparte aanmeldpagina voor de tutorials is waar je ook een keuze voor 1 van de tutorials
opgeeft. Uiteraard kun je ook alleen de middag of de avond bijwonen.
Ga naar de website voor meer informatie over de tutorials en over het hoofdprogramma.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 september: discussiegroep softwaretesten van ie-net in Antwerpen
Als TestNet onderhouden we contact met de Belgische discussiegroep voor software testers
van TI/KVIV, tegenwoordig opererend onder de naam "ie-net". Zij organiseren op 13 september
een boeiende thema-avond over test data management.
TestNet leden hebben gratis toegang, mits vooraf aangemeld via de website www.ienet.be/softwaretesting
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

