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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rik’s column: ieder kwartaal een nieuwe bespiegeling.
lees verder online voor de TestnetWeekly…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maandag 13 mei: Voorjaarsevenement, nog ruim een week te gaan, meld je snel aan!
Op maandag 13 mei organiseren we het TestNet voorjaarsevenement 2013 met als thema
“Test Automatisering & tooling: Silver bullets of testing?"
De internationale keynotesprekers van dit evenement zijn Alan Richardson en Scott Barber.
Beiden verzorgen 's morgens ook een workshop. Daarnaast zijn er in de ochtend nog vier
andere workshops, de aanmeldingen hiervoor lopen hard, er zijn er al een paar volgeboekt.
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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
Call for papers najaarsevenement "Exploring context-driven testing"
Met korting naar de Test Automation Days
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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

