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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 2 oktober, Nieuwegein: "Hoe worden we echt Agile testers?"
In februari 2001 kwamen 17 vooraanstaande softwareontwikkelaars in Salt Lake, Verenigde
Staten bijeen om te praten over de grondregels voor het ontwikkelen van goede software. Het
resultaat is niet alleen het welbekende Agile manifesto als reactie op traditionele modellen voor
softwareontwikkeling, maar daarmee ook de definitieve geboorte van agile als overkoepelende
term en concept voor softwareontwikkeling.
Wij zijn verheugd dat we een van deze 17 grondleggers bereid hebben gevonden om op het
najaarsevenement op 2 oktober een keynote-presentatie te verzorgen: Arie van Bennekum zal
in zijn presentatie zijn visie op het Agile manifesto toelichten en specifiek ingaan op de
betekenis ervan voor testen. De rode draad in zijn verhaal: testers moeten blijven focussen op
de behoeften van de business en de uiteindelijke acceptatie van de software. Een switch van
‘test of het product juist gebouwd is’ naar ‘test of het juiste product gebouwd is’.
Zorg dat je erbij bent!

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”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

