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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het archief van de TestNetNieuwsFlits staat nu ook op de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 18 september, Heerenveen: Kwaliteit in de testcontext
'Tijdens deze avond zullen André Boeters (schrijver van ‘Kwaliteit op Maat’) en René Tuinhout
(spreker over Product Quality Management) 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 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
mindmaps te oefenen tijdens de thema-avond mind mapping bij TestNet op dinsdag 11
september.
Ga naar de website voor meer informatie.
Aanmelden op de gebruikelijke plek op de website
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 2 oktober, het Agile najaarsevenement met tutorials in de ochtend.
Je bent zonder twijfel bekend met onze reguliere presentaties, die ten doel hebben om te

informeren, te enthousiasmeren of uit te nodigen tot verdere verdieping. Drie kwartier is alleen
vaak te kort om toepasbare kennis op te doen. Dat kan wel in onze drie uur durende tutorials,
waarin de nadruk ligt op écht leren en interactie!
Dit keer staan maar liefst vijf tutorials op het programma:
Egbert Bouman en Rob Verheul leren je op spelgebaseerde wijze wat Kanban is en hoe
je het als tester moet toepassen.
Anko Tijman en Marnix van den Ent geven je in ´een dag uit het leven van een Agile
Tester´ een totaaloverzicht van de rollen en activiteiten die horen bij een tester in een
Agile setting.
In 'Mind Maps, an agile way of working' leren Jean-Paul Varwijk en Huib Schoots je om
als tester mee te gaan in de lagere documentatiebehoefte van Agile-projecten, zonder
dat dit ten koste gaat van de inhoud.
Cecile Davis en Leo van der Aalst vertellen je hoe je de teststrategie en documentatie
aanpast aan een Agile traject.
Als je meer wilt leren over ´Combinatorial testing´ (diverse vormen van pairwise testing)
zit je goed bij Peter Zimmerer.
Schrijf je in voor één van de tutorials, en beleef het evenement op een manier die je nog niet
kende. Het aantal plekken in de tutorials is beperkt, dus wees er snel bij!
Kom je 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.
Zoals altijd is het evenement gratis voor leden. (Niet-leden kunnen het middag- en/of
avondgedeelte bijwonen, daarvoor betalen zij 50 euro).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

