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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 maart: ALV en Softskills voor testers
In de middag van 19 maart is de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Meer informatie ontvang
je binnenkort. Aansluitend organiseren we de thema-avond Soft skills. Deze behandelt de
menselijke omgeving waarin wij als testers werkzaam zijn. Hoe beleeft en ziet die omgeving ons
als testers en hoe kunnen wij dit beïnvloeden.
Het eerste deel van de avond zal duidelijk worden dat een tester “geen problemen” kent in zijn
werk door testproblemen op een andere manier op te gaan lossen. Aan de hand van
praktijkvoorbeelden zal deze insteek helder worden en wordt uitgelegd hoe wij deze aanpak
kunnen toepassen. Het tweede gedeelte is een interactieve sessie met als onderwerp
“netwerken in real life”. De sessie maakt deelnemers bewust van de mogelijkheden binnen het
persoonlijke netwerk aan de hand van aansprekende voorbeelden en waardevolle tips.
Ga naar de website voor meer informatie over de ALV en informatie over de thema-avond en
aanmelden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 april: TestNet op locatie bij Havenbedrijf Rotterdam
De testafdeling van het Havenbedrijf Rotterdam heeft TestNet uitgenodigd voor een interactieve
thema-avond op locatie.
Deze avond bestaat uit een bezoek aan het HavenCoördinatieCentrum (HCC), een presentatie
over het testproces en een interactieve sessie met aanwezigen over het testproces in een
regieorganisatie.
Het aantal deelnemers is, vanwege de beperkte ruimte in het HCC, gemaximeerd op 40. We
verwachten dat er veel meer belangstelling zal zijn dan dat er plaats is. Daarom zullen we de
inschrijving een beperkte termijn open zetten, namelijk van 9 t/m 16 maart en daarna via loting
vaststellen wie er mee mogen. Dat lijkt ons de eerlijkste manier om iedereen de kans te geven
aan bod te komen.
Ga voor meer informatie naar de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
Call for articles TestNetNieuws 17-1
Overzicht sponsoren voorjaarsevenement
Jubileumboek downloaden
Archief TestNetNieuwsFlits.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

