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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Werk jij mee aan een testopleiding op HBO niveau?
Op 14 november zullen 4 werkgroepen een interessant en afwisselend programma verzorgen:
agile Testen, usability, training & coaching en HBO/Academische testopleiding. Vanaf de zomer
is de werkgroep HBO testopleiding actief binnen Testnet. In de laatste TNN is er een stukje
geschreven mbt de doelstellingen van de werkgroep. We merken dat de belangstelling en
interesse groot is binnen testend Nederland. Om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de
gedachtevorming verzorgt de werkgroep op 14 november een avond op de Thema avond voor
werkgroepen. Het doel van deze avond is om samen met de belangstellenden te brainstormen
over deze 4 doelstellingen en gezamenlijk input te verzamelen die door de werkgroep
meegenomen kan worden bij de verdere uitwerking. Tevens geeft de werkgroep inzicht in de
resultaten tot op heden. Kijk hier voor meer informatie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Herinnering: Uitnodiging onderzoek TestNet programma 2013
Zoals je weet is TestNet een vereniging van leden, voor leden. We bepalen met elkaar welke
vakonderwerpen we interessant vinden, welke trends we signaleren en hoe we deze kennis met
elkaar uitwisselen. Om die keuze nog meer bij jou als lid te leggen, willen we graag nadrukkelijk
je wensen voor komend jaar horen. Op basis van jouw interesses willen we de evenementen
van 2013 vormgeven, thema-avonden organiseren en sprekers uitnodigen.
Laat ons weten wat jij belangrijk vindt en vul de (korte) vragenlijst in op internet.
Met vriendelijke groet,
De evenementencommissie van TestNet
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TestNet zoekt enthousiaste leden die zich willen inzetten voor onze vereniging
In het bestuur en in de evenementencommissie hebben we momenteel een aantal vacatures.
We zijn op zoek naar een enthousiaste teamspeler met een dienstverlenende instelling, met
organisatievermogen, met kennis van bestuurlijke processen en met goede mondelinge en

schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden die begin volgend jaar Bart Watertor als secretaris wil
opvolgen. Daarnaast zoeken we nieuwe leden voor de evenementencommissie: enthousiaste
mensen die het leuk vinden op een testevenement te zijn en die zelfstandig een leuke avond
voor honderd collega-testers kunnen en willen organiseren.
Voor meer info: zie de beschrijvingen in TestNetNieuws 16-2.
Reacties en informatie vacature ‘secretaris’: Bart Watertor (secretaris@testnet.org).
Reacties en informatie vacatures evenementencommissie: Rik Marselis
(evenementen@testnet.org).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het archief van de TestNetNieuwsFlits staat op de website.

