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TestNetNieuwsFlits mei 2013 - 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly: verslag van het voorjaarsevenement door Peter
van Tulder..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nog even nagenieten van het geslaagde TestNet Voorjaarsevenement.
Heb jij ook zo genoten van "Testautomatisering & tooling: silver bullets of testing?"
Eenderde van de TestNetters was erbij!! Dat alleen al geeft aan dat de vereniging TestNet
bruist.
Met 31 sprekers verdeeld over 8 tutorials, 2 keynotes en 16 presentaties vond ieder wat van zijn
gading.
Wil je nog even nagenieten, of zien wat je gemist hebt?
Lees het verslag in de TestNet Nieuws Weekly en kijk in de bibliotheek voor de presentaties (let
op: 2 pagina's) en een foto-impressie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 juni: Testnet Noord Kwaliteitsregie
Op dinsdag 4 juni organiseert Testnet Noord een avond over Kwaliteitsregie. Blijkbaar
geïnspireerd door het Testnet whitepaper "De Kwaliteitsregisseur" zijn eind 2012 de boeken
"Quality Supervision" en "Regie van Kwaliteit" verschenen.
Met de schrijvers van deze boeken gaan we in op het begrip "Kwaliteitsregie" en de relatie tot
software testen.
Ga voor meer informatie of om je aan te melden naar de website
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
Themanummer van TestNetNieuws, gericht op het voorjaarsevenement
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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

