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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly: Van De Aardappeleters naar drie
Michelinsterren – Elbert Dijkgraaf gaat in op groei naar een volwassen testproces.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 juni: Deadline call for papers
Voor het najaarsevenement, dat op 31 oktober 2013 wordt gehouden, onder het motto
"Exploring context-driven testing - a new hype or here to stay?", kan ook jij een voorstel voor
een presentatie of workshop indienen. Er zijn al een flink aantal papers binnen maar de
evenementencommissie heeft graag de beste inzendingen, dus daar hoort jouw verhaal ook bij.
Kijk snel op de website voor de template en verdere aanwijzingen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 juni: Kwaliteitsregie bij TestNet Noord in Heerenveen
Discussieer mee over kwaliteitsregie, of kom langs om gewoon kennis over dit onderwerp op te
doen. Op basis van de white paper "De Kwaliteitsregisseur" uit 2011 en de boeken "Regie van
Kwaliteit" en "Quality Supervision" geven de auteurs een overzicht van wat we onder
kwaliteitsregie verstaan. Na de pauze gebruiken we een aantal stellingen als uitgangspunt voor
de discussie over wat kwaliteitsregie voor jou kan betekenen.
Ga voor meer informatie of om je aan te melden naar de website
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24 juni: Testen in de praktijk: Agile en Middelgroot bedrijf
Waar kun je allemaal tegenaan lopen in het testvak? We hebben twee sprekers gevonden die
een voorbeeld uit hun eigen praktijk toelichten:
Klaas van de Gevel begint met de vooroordelen die bestaan over agile werken, en deze
bevestigen… Vaak biedt het veronderstelde nadeel van agile werken juist een voordeel voor het
project.
Sander Mol mocht bij Meeùs, een verzekeringsintermediair vol initiatief maar zonder testers,
vanaf het begin het testen opzetten. Hij hoopt dat dit verhaal andere middelgrote bedrijven helpt
om ook met gestructureerd testen aan de slag te gaan.
Ga voor meer informatie of om je aan te melden naar de website
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS

Themanummer van TestNetNieuws, gericht op het voorjaarsevenement
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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

