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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly Michiel Vroon over de samenwerking met NGI in
zijn 'Van de Voorzitter'
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag 10 Juli: TestNet Summer School
De hoofdsponsors van het TestNet voor- en/of najaarsevenement hebben allemaal het verzoek
gekregen om de TestNetters een interessante workshop te bieden, tijdens alweer de 3e
TestNet Summer School. 12 sponsors hebben hier bereidwillig gehoor aan gegeven.
De workshops zijn verdeeld over de ochtend, middag en avond. Als je wilt kun je dus maximaal
3 workshops bijwonen. De workshops zijn interactief, bij veel workshops kun je op je eigen
computer meedoen en ervaring opdoen.
Omdat je uit workshops voor ochtend, middag en/of avond moet kiezen hebben we 3 aparte
evenementjes aangemaakt, je moet je opgeven voor elk van de workshops waaraan je deel wilt
nemen. Het aantal plaatsen is beperkt, dus meld je snel aan. Het is gratis toegankelijk voor
TestNet leden en voor studenten aan een studie met informatica-component (op vertoon van
collegekaart) en hun docenten. Niet-leden betalen 50 euro (incl BTW) voor deze dag (of je nu 1,
2 of 3 workshops bijwoont, de prijs is hetzelfde).
Zie de website voor het programma en voor aanmelden
(tevens als bijlage bij de nieuwsbrief).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 Mee�s, 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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Summer School woensdag 10 juli 2013

Versie
0.5

TestNet Summer School

Zaal 8-9
9:00

Zaal 10-11

OT1

Workshop security
testen voor de
functionele tester
(max. 30 deelnemers)
neem je eigen
computer mee

OT2
Sogeti
Leo van der Aalst
Workshop
TMap NEXT in scrum
(max 25 deelnemers)

vervolg

vervolg

MT1
CGI
Chris Schotanus,
Miriam Blommers,
Bram Bronneberg,
Jochem Pollmann

MT2
Parasoft
Rix Groenboom,
Jyoti Basant en
Ralph van der Horst

13:45
Principes van RRBT in
een Agile
ontwikkelproces
(max 40 deelnemers)

Testen binnen
continuous delivery

OT4
Tricentis

Hans Beverwijk

Remco Kwinkelenberg
en Ben Visser

Automated testing
made easy

Model Based Test
Execution

neem je eigen
computer mee

(max 12 deelnemers)
neem je eigen
computer mee
00:15

vervolg

vervolg

MT3
Valori

MT4

vervolg

01:30
01:00

Maarten Metselaar
Inleiding Performance
Testen met JMeter

neem je eigen
computer mee

Ordina
Ruud van Houwelingen
Testen met Excel

01:30

(max 12 deelnemers)
neem je eigen
computer mee

Theepauze
vervolg

01:30

(max 20 deelnemers)

(max 25 deelnemers)
(max 25 deelnemers)
neem je eigen
computer mee

15:15

17:00

OT3
Remain

Lunchpauze

12:45

15:30

Zaal 14

Koffiepauze

11:00
11:15

Zaal 12
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Ontvangst / Inschrijving / Koffie
RISA IT
Rogier Boon,
Yorick Koster,
Gert-Jan Tamboer

09:30

woensdag

00:30
vervolg

vervolg

01:30
01:00

CGI
Chris Schotanus,
Miriam Blommers,
Bram Bronneberg,
Jochem Pollmann
13:45
Principes van RRBT in
een Agile
ontwikkelproces
(max 40 deelnemers)

Parasoft
Rix Groenboom,
Jyoti Basant en
Ralph van der Horst

(max 25 deelnemers)

vervolg

Ruud van Houwelingen
Testen met Excel

vervolg

neem je eigen
computer mee
00:30

vervolg

The Agile Test!
Competitie, fun en
ervaringen uitwisselen
over Agile testen

Speciaal voor ervaren
agilisten

AT2

vervolg

Eduard Hartog en
Piet de Roo
Ben jij die expert die het
testproces gaat
verbeteren?
(max 30 deelnemers)

Geautomatiseerde
ketentesten met
CitraTest FT, zonder
programmeren
(max 20 deelnemers)
neem je eigen
computer mee

AT4
Polteq
Roy de Kleijn
Aan de slag met
Selenium WebDriver

vervolg

vervolg

neem je eigen
computer mee
00:30

vervolg
Borrel

01:30

(max 25 deelnemers)

Koffiepauze

19:30

01:30
01:00

AT3
TrendIC
René Hazelaar en
Evert Jan Norg

Improve QS

01:30

(max 12 deelnemers)

Dinerpauze

(max 35 deelnemers)

21:15

neem je eigen
computer mee

Ordina

Theepauze

AT1
Bartosz ICT

19:45

Inleiding Performance
Testen met JMeter

(max 25 deelnemers)
neem je eigen
computer mee

17:00

18:00

Maarten Metselaar

Testen binnen
continuous delivery

15:15
15:30

Valori

vervolg

01:30

