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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 15 januari: Crowdtesting, wil jij ook vanuit huis meetesten in een virtuele
community?
Twee sprekers met ruime ervaring met crowdtesten nemen ons mee in dit betrekkelijk nieuwe
fenomeen.
We hebben Martin Mudge, Technical Director van BugFinders (UK), gevraagd om een
presentatie te geven over "Crowdtesting – How does it work"?
Daarna zal TestNet-lid Stéphanie Heidstra vertellen over haar ervaringen met uTest, een
andere testing-community-organisatie via welke jij een zakcentje bij zou kunnen verdienen met
je test-hobby!
Ga naar de website voor meer informatie en aanmelden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag 6 februari: De volgende stappen van de Kwaliteitsregisseur
In 2011 schreven de leden van de TestNet werkgroep TestRegie de white paper "De
Kwaliteitsregisseur". Blijkbaar was dit een grote bron van inspiratie. Want eind 2012 werden
vlak na elkaar de boeken "Quality Supervision" en "Regie van Kwaliteit" gepresenteerd. Op
deze thema-avond zullen we uitleggen wat we verstaan onder het begrip "kwaliteitsregie" en
hoe deze in relatie staat tot het onderwerp software testen. Daarnaast zullen we de twee
boeken over dit onderwerp nader bespreken (te weten "Quality Supervision" van Rik Marselis
en Arno Balemans en het boek "Regie van kwaliteit" van Chester Jansen, Jos van Rooyen en
Kees Lindhout). Beide boeken vullen elkaar aan en belichten het onderwerp vanuit een andere
invalshoek. Een uitgelezen moment om kennis te maken met het onderwerp "Kwaliteitsregie".
Ga naar de website voor meer informatie en aanmelden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jubileumboek nu direct van de website te downloaden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

