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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OPROEP voor artikelen TestNetNieuws 16-3; meld je uiterlijk 11 november aan.
Komende TestNet Nieuws aflevering van december staat in het teken van creativiteit in testen.
Graag nodigen we je uit om daaraan een bijdrage te leveren!
Voor de deze TestNetNieuws verwelkomen wij artikelen, die een relatie hebben met het thema
‘creativiteit in testen’. Glenford J. Myers noemde zijn boek ‘The art of software testing’. Dat
suggereert dat testers creatief moeten zijn bij het voorbereiden en uitvoeren van testen. Maar
vinden de leden van TestNet dit ook? Of komt testen toch vooral neer op het toepassen van de
juiste testtechnieken en hard werken? We wachten op jouw praktijkverhaal waarin creativiteit
juist wel of juist niet een rol speelde.
Uiterlijk 11 november ontvangen we graag een melding van jouw voornemen om in te zenden
met een korte toelichting op de inhoud (een paar regels of bullet points).
Insturen en info: tnn@testnet.org.
Volledige oproep met instructies op de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wil jij een briljante tester worden?
Op 14 november zullen 4 werkgroepen een interessant en afwisselend programma verzorgen:
agile Testen, usability, training & coaching en HBO/Academische testopleiding. De werkgroep
training & coaching daagt je uit! Wil jij een briljante tester worden? Dan is het volgen van de
gangbare opleidingen vaak niet genoeg. Onze boodschap aan jou is: train, lees, daag jezelf uit
en oefen! En wij willen je graag helpen! Met alle werkvormen die we kunnen verzinnen om jou
te laten groeien en een nog betere tester van je te maken. En dat ook nog op een op een leuke
manier! We introducteren verschillende leervormen en vragen jullie om feedback: wat vinden
jullie? Spreekt dit aan? Welke leervorm spreekt je het meeste aan? Daarnaast korte
demonstraties om ervaring op te doen met verschillende werkvormen.
Ga naar de website voor meer informatie en aanmelden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TestNet Noord 20 nov Heerenveen: Titel: TestNet Noord "Testen & ITIL & ASL & BiSL"
ITIL, ASL en BiSL zijn termen die regelmatig langs komen in de IT. Hebben deze termen een
relatie met testen? Ja!! De ontwikkeling van onze (IT) omgeving voltrekt zich in een steeds
hoger tempo en van ons wordt verwacht dat we dat allemaal kunnen bijbenen. Dat is al een
uitdaging op zich. Daarnaast stellen (interne en/of externe) klanten steeds hogere eisen aan
snelheid van werken en kwaliteit. De kennis van onze oude systemen wordt steeds minder,
maar alles draait nog. Als we handvatten krijgen aangereikt die ons kunnen helpen om structuur
in de werkzaamheden aan te brengen en processen voor ons te laten werken, zal dat de
kwaliteit van ons werk kunnen verbeteren. We gaan op zoektocht door ITIL, ASL en BiSL om te
ontdekken waar dit ons kan helpen.
Hans Mikkers gaat in op ITIL en wat dat voor testen betekent.
Eibert Dijkgraaf vertelt je over ASL en BiSL en de relatie met testen.
Ga naar de website voor meer informatie en aanmelden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enquête werkgroep testautomatisering
De werkgroep Testautomatisering is al lang actief en vraagt zich af waar ze zich op zal richten
om daarmee de leden van Testnet te ondersteunen. Hiervoor hebben wij een enquête
opgesteld. Klik op deze link om de enquête te starten. Het zijn 27 vragen, waarmee je 10-15
minuten bezig zal zijn. De resultaten van de enquete willen we op een Testnet avond of
evenement presenteren samen met een aantal presentaties over wat testautomatisering is en
wat je ermee kan. Bij voorbaat dank voor je medewerking.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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: beschrijving vacatures evenementencommissie op de website.
Voor meer info: beschrijving vacature secretaris op de website.
Reacties vacature ‘secretaris’: Bart Watertor (secretaris@testnet.org).
Reacties vacatures evenementencommissie: Rik Marselis (evenementen@testnet.org).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Als TestNet onderhouden we contact met de Belgische discussiegroep voor software testers
van TI/KVIV, tegenwoordig opererend onder de naam "ie-net". Op hun website is meer
informatie over hun activiteiten te vinden.

informatie over hun activiteiten te vinden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

