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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TestNet werkgroepen: Op 14 november aan de slag met jouw favoriete onderwerp!
Op woensdag 14 november staat de TestNet thema-avond in het teken van de werkgroepen.
Vier werkgroepen gaan (elk in hun eigen zaal) met jou aan de slag over hun specifieke
onderwerp. Verrijk je kennis en deel jouw kennis en ervaring met de andere TestNetters!
De volgende werkgroepen zijn aanwezig:
- Agile testen - De wereld van de product owner & transitie van traditioneel naar agile
- Usability - De ROI van usability
- Training & coaching - Wat kunnen we doen om testers te laten groeien en verbeteren
- HBO/Academische testopleiding - invulling geven aan HBO/Academisch niveau testopleiding
Ga naar de website voor meer informatie of om jezelf aan te melden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Meer weten over transitie naar agile of de rol van testers bij de ondersteuning van
product owners?
Kom dan naar de thema-avond op 14 november. Dan zullen 4 werkgroepen een interessant en
afwisselend programma verzorgen: agile testen, usability, training & coaching en
HBO/academische testopleiding. De werkgroep agile testen heeft twee interessante
presentaties in petto: Serge Beaumont neemt jullie mee in de wereld van de product owner. Hij
gaat in op de rol van testers bij de ondersteuning van de product owner. Verder zal Johan Vink
een boeiend praktijkverhaal presenteren over transitie van traditioneel naar agile. Uiteraard is er
voldoende ruimte voor vragen.
Ga naar de website voor meer informatie of om jezelf aan te melden
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Erelid Bob van de Burgt wint EuroSTAR testing excellence award 2012
Tijdens de gala-avond van de EuroSTAR conferentie werd Bob van de Burgt totaal verrast toen
hij op het podium werd geroepen. Bob speelt al jarenlang een belangrijke rol in de Nederlandse

en Internationale testwereld. Hij was de eerste Nederlander die afstudeerde op software testen,
schreef mee aan diverse testboeken, is al jarenlang EuroSTAR-country-ambassador, heeft 10
jaar in het TestNet bestuur gezeten waarvan 6 jaar als voorzitter en was in 2008 de program
chair van EuroSTAR. Daarnaast heeft hij ontelbare testers opgeleid en gecoacht. Kortom er
was alle reden om Bob dit jaar de testing excellence award toe te kennen.
Wij feliciteren Bob van harte met deze beloning voor zijn inzet voor de testwereld!!
(Mooie foto van Bob op de website)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Polls oud en nieuw
De afgelopen periode stond de volgende poll op de website: “Iedereen doet Agile, toch?”. De
uitkomst:
19%: Ja en dat loopt lekker hier
42%: Ja, met vallen en opstaan
25%: Nee, maar we willen het wel
14%: Nee, en dat blijft zo
Het gaat ver om hier conclusies aan te verbinden, maar dat Agile een belangrijke rol in ons
testleven heeft ingenomen is overduidelijk!
We zijn op de website een nieuwe poll gestart, waarbij jij je mening kunt geven over streaming
van presentaties bij TestNet evenementen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lid blijven!
Ook dit jaar zijn we er met een enthousiast bestuur en evenementencommissie in geslaagd om
een gevarieerd programma aan onze leden aan te bieden. Ik wil je er op wijzen dat je
lidmaatschap automatisch voor de duur van 1 jaar wordt verlengd, tenzij je voor 1 december
schriftelijk te kennen geeft niet langer lid te willen blijven.
Namens het bestuur van TestNet,
Bart Watertor, Secretaris
Lees het hele bericht op de website en hoe je kunt opzeggen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HERHALING: meld je artikel voor TestNetNieuws 16-3 uiterlijk 11 november aan.
Komende TestNet Nieuws aflevering van december staat in het teken van creativiteit in testen.
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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
Klik op deze link om de enquête te starten.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TestNet zoekt enthousiaste leden die zich willen inzetten voor onze vereniging
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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

