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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laatste TestNetNieuws
Twee weken geleden ging Nicole Hilkemeijer met negenendertig andere TestNetters op bezoek
bij het Havenbedrijf Rotterdam. ‘Ik was een van de bofkonten die ingeloot waren voor deze
thema-avond …’
lees verder online…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Herhaling: 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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 mei: Voorjaarsevenement: Workshops raken al volgeboekt, meld je snel aan!
Op maandag 13 mei organiseren we het TestNet voorjaarsevenement 2013 met als thema
“Test Automatisering & tooling: Silver bullets of testing?"
In de ochtend organiseren we zes verschillende workshops, de aanmeldingen hiervoor lopen
hard, de eerste is al volgeboekt, een tweede bijna. Meld je hier snel aan voor één van deze
interactieve sessies, 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. Voor de workshops van de middag en avond kun je niet apart
aanmelden, daar geldt vol=vol en wie het eerst komt …
Zie de evenementpagina voor alle informatie en inschrijven.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25 april: Tutorial Lean QA door kwaliteitsveteraan Tom Gilb
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 vanuit TestNet, als
er ruimte over is zijn ook andere TestNetters welkom. Bij aanmelding kun je aangeven tot welke
categorie je behoort. Inmiddels nadert het aantal aanmeldingen het maximum. Als er te veel
aanmeldingen zijn dan kom je op de wachtlijst. Als er plaats over is dan krijg je bericht en kun je

alsnog deelnemen. Aan deze tutorial nemen ook leden van de vereniging voor system
engineers, INCOSE, deel. Zij hebben maximaal 30 plaatsen.
INSCHRIJVEN KAN TOT UITERLIJK VRIJDAG 19 APRIL.
Ga naar de website voor meer informatie en aanmelden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 juni – Met korting naar de Test Automation Days
Bezoek de derde editie van Test Automation Day en ontmoet ‘s werelds top experts, ontdek de
laatste ontwikkelingen en netwerk met meer dan 200 IT collegae.
Lees verder op de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
Enquête arbeidsmotivatie binnen testend Nederland. voor de link naar de enquête.
Meld je aan voor de werkgroep "Testen van Business Intelligence"
Hoe aan te melden voor de 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 (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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

