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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TestNetWeekly editie 1 Lees hoe Hans van Loenhoud de primeur heeft van de eerste editie!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 mei: Voorjaarsevenement: “Test Automatisering & tooling: Silver bullets of testing?"
Op maandag 13 mei organiseren we het TestNet voorjaarsevenement 2013.
Testautomatisering werd in de TestNet enquête 2013 het meest genoemd als thema waarover
de TestNet leden meer willen horen. In een tijd waarin agile een steeds belangrijkere plek
inneemt, wordt test automatisering ook steeds belangrijker. Ook de opkomst van geavanceerde
tooling, denk bijvoorbeeld aan model based testen, kan van grote invloed zijn op het werk van
de tester. En wat is de invloed van open-source tooling op ons vakgebied?
In de ochtend kun je kiezen voor zes verschillende workshops, meld je hier aan voor één van
deze interactieve sessies aan, je bent dan ook gelijk welkom op de rest van de dag.
Het programma van het middag- en avondgedeelte van het voorjaarsevenement vind je hier
(ook voor aanmelden). Je kunt besluiten om alleen 's middags of alleen 's avonds te komen, dat
hoef je niet apart aan te geven.
Zie de evenementpagina voor alle informatie en inschrijven.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 juni: deadline Call for Papers: Najaarsevenement op 31 oktober 2013 met thema:
“Exploring context-driven testing – a new hype or here to stay?”
Het uitgangspunt voor een context-driven tester is het feit dat de wereld om hem heen een
complexe, veranderlijke en onzekere plek is. Daarin is het dus noodzakelijk dat de tester zich
voortdurend aanpast aan de context van dat moment. Testers zullen vaardigheden moeten
ontwikkelen om te kunnen omgaan met die complexe, vaak dubbelzinnige, vluchtige en steeds
veranderende werkelijkheid. Met het najaarsevenement 2013 haken we aan bij de contextdriven school of testing, die voor steeds meer testers een inspiratie is bij hun dagelijkse werk.
De opzet van het evenement is workshops van 3 uur in de ochtend, 3 aansprekende
internationale keynotes en een gevarieerd programma van 90 minuten workshops en 45
minuten tracks in de middag en avond. De call for papers voor dit evenement staat online! De
deadline om in te zenden is zondag 2 juni 2013. We zijn op zoek naar een breed scala van
onderwerpen en nieuwsgierig naar inzendingen vanuit jouw context.
Kijk voor meer informatie over de call for papers op de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oproep medewerking aan enquête HBO student.
“Eind januari ben ik gestart met mijn scriptie ter afsluiting van mijn deeltijdstudie HBO HRM. Na
vier jaar hard werken ben ik nu bezig met de laatste loodjes en daar heb ik jouw hulp bij nodig.
Mijn onderzoek gaat namelijk in op arbeidsmotivatie binnen testend Nederland. Sinds
september vorig jaar ben ik me intensief gaan inlezen in jullie vakgebied en heb ik op basis van
literatuur en vele gesprekken een duidelijk beeld opgebouwd over wat jullie doen. Om de
volgende inhoudelijke stap te maken vraag ik je mij te helpen!”
“In deze veranderende markt en met de komst van de vergrijzing is het naar mijn mening
belangrijk ons goed voor te bereiden op de toekomst. Door het invullen van deze korte enquête
help je mij een goed beeld te krijgen van wat jullie als testspecialisten drijft. Ik ben daarbij vooral
heel erg benieuwd naar wat het testvak voor jou zo interessant maakt. Ook wil ik weten wat jou
binnen het testvak energie geeft. Om dit inzichtelijk te maken heb ik een aantal vragen
opgesteld. De enquête bestaat grotendeels uit meerkeuze vragen en kost slechts 10 minuten
van je tijd.“
“Vanzelfsprekend worden de resultaten geheel anoniem verwerkt en in vertrouwen behandeld.
Wel wil ik mijn opgedane kennis met jullie delen. Dit zal ik doen door de belangrijkste resultaten
te publiceren in de nieuwsbrief van Testnet.”
“Alvast bedankt voor je medewerking!”
Linda van der Veen
Klik hier voor de link naar de enquête.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
Meld je aan voor de werkgroep "Testen van Business Intelligence"
Vul de enquête testtooling in
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 (incl BTW). 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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

