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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 april: TestNet op locatie bij Havenbedrijf Rotterdam is vol
Zoals verwacht was er ruimschoots meer belangstelling dan plaats voor de thema-avond op
locatie bij het Havenbedrijf Rotterdam.
Bijna 100 TestNet leden hadden zich gemeld om kans te maken op een plaatsje. Door loting
zijn 40 gelukkigen geselecteerd. Iedereen heeft inmiddels een emailtje gehad met de
mededeling of zij/hij wel of niet geselecteerd is. De geselecteerden hebben ook een
routebeschrijving ontvangen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 april: Thema-avond Testen van Mobile apps
Het testen van apps is een onderwerp dat velen bezig houdt. Dat blijkt wel aan het enthousiaste
aantal aanmeldingen voor deze thema-avond.
Tijd voor het maken van testplannen is er niet. Ontwikkelaars en testers moeten hun activiteiten
afstemmen op de grilligheid van de gebruikers, vertelt Rik Teuben tijdens de eerste presentatie.
Na de koffiepauze is er een gepassioneerde duo-presentatie van Caleb Repkes en Remko
Vroomans. Zij nemen je mee in een sterk staaltje scrummethodiek tijdens de totstandkoming en
test van de ING Mobiel Bankieren App.
Ga naar de website voor meer informatie en aanmelden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25 april: Tutorial Lean QA door kwaliteitsveteraan Tom Gilb
Al decennialang zet de in Noorwegen wonende Engelsman Tom Gilb zich in voor het
verbeteren van de kwaliteit van informatiesystemen. Velen kennen zijn boek "Software
Inspection" uit 1993 of één van de vele andere boeken en publicaties. Inmiddels is Tom
gepensioneerd en hij gebruikt zijn talenten nu ten behoeve van hen die het hard nodig hebben.
Bijvoorbeeld werkloze testers.
Op donderdag 25 april geeft Tom een hele dag tutorial over Lean Quality Assurance. De
doelgroep zijn TestNet leden die momenteel zonder werk zitten (dat kan zijn als werkloze, als
zzp-er zonder opdracht of als "bankzitter"). Er is plaats voor 40 deelnemers, als er ruimte over
is zijn ook andere TestNetters welkom. Bij aanmelding kun je aangeven tot welke categorie je
behoort.
Ga naar de website voor meer informatie en aanmelden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
Enquête testtooling
Oproep voor artikelen TestNetNieuwsWeekly
TestNet LinkedIn Groep
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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

