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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Frank Titulaer: ‘Rechts heeft de toekomst.’
Dat gaat niet over politiek, maar over creatief denken in het testvak …
lees verder online voor de TestnetWeekly…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
Met korting naar de Test Automation Days
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.
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