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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Een voorlopig overzicht van de sponsoren van het voorjaarsevenement staat op de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Op 6 februari presenteren de schrijvers van de boeken Quality Supervision en Regie van
Kwaliteit hoe zij aankijken tegen het fenomeen "De Kwaliteitsregisseur" zoals dat in de white
paper uit 2011 van de TestNet werkgroep is beschreven. En uiteraard gaan zij in op hoe de
kwaliteitsregie verder is ingevuld. Na de pauzes kun je samen het onderwerp in groepen verder
uitdiepen in gesprek met de schrijvers.
Ga naar de website voor meer informatie en aanmelden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Op 13 februari is bij TestNet Noord in Heerenveen het thema "het testen van nonfunctionals". Eerst gaat Gert Huisman in op Mobile App Security. Daarna vertelt Peter van
Wees over zijn ervaringen met performance testen bij DUO.
Ga naar de website voor meer informatie en aanmelden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Op 19 februari organiseren we in samenwerking met EXIN een speciale interactieve themaavond over het e-Competence Register. Het e-Competence Register maakt duidelijk wat de
competenties zijn van een individuele IT-professional. Daarmee weet de IT’er waar en hoe hij
kan worden ingezet en hoe hij verder kan groeien in zijn vak. Deze avond gaan wij uitvoerig in
op het e-Competence register en de competentie "B.3. Testing". De competentie Testing is de
afgelopen weken uitgewerkt. Deze uitwerking en criteria bespreken wij graag met u. Dit is de
mogelijkheid om uw inbreng te laten horen.
Ga naar de website voor meer informatie en aanmelden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Call for articles TestNetNieuws 17-1
Graag nodigen wij je uit om daaraan een bijdrage te leveren! Voor deze TestNetNieuws
verwelkomen wij artikelen, die een (directe of indirecte) relatie hebben met het thema van het
voorjaarsevenement ‘Test Automation & tooling: silver bullets of testing?’.
Grijp die kans!
Praktische zaken
Uiterlijk 18 februari 2013 ontvangen we graag een melding van jouw voornemen om in
te zenden.
De uiterste inleverdatum voor het artikel is 24 maart 2013.
Meer informatie over de procedure en de inhoud van de artikelen op de website.
Aanmelding en vragen naar: tnn@testnet.org.
Wij rekenen op vele inzendingen van onze leden en zijn wij benieuwd naar jouw bijdrage!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jubileumboek nu direct van de website te downloaden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Download TestNetNieuws 16-3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

