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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws
Gerben Braakman met een verslag van thema-avond Testregie van TestNetNoord.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 juli Deadline aanmelden voor publicatie artikel in TestNetNieuws special 17-2.
Voor deze TestNetNieuws verwelkomen wij artikelen, die een (directe of indirecte) relatie
hebben met het thema van het najaarsevenement ‘Exploring context-driven testing - a new
hype or here to stay?’
Context Driven Testing
Het kan niet anders of elke tester of testliefhebber heeft zijn eigen beeld bij dit onderwerp. We
zijn benieuwd naar dat van jou.
Deel je opgedane ervaring
Heb je bepaalde ervaringen met een specifieke aanpak die je zelf hebt ondervonden, waarvan
je veel hebt geleerd of die je ziet als een waardevolle aanvulling op het testvak, en wil je dit
delen?
Stuur ons uiterlijk 20 juli een melding van jouw voornemen om in te zenden. De uiterste
inleverdatum voor het artikel in definitieve vorm is 15 september. Voor vragen en aanmelding:
tnn@testnet.org.
Ga naar de website voor een uitgebreide toelichting.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag 10 Juli: TestNet Summer School
Nog ruim drie weken tot aan de derde editie van de Summer School. De sponsors van TestNet
verzorgen opnieuw de volledige invulling van het evenement, dat compleet uit interactieve
workshops van 3 uur bestaat. De ideale kans dus om kennis op te doen die je daadwerkelijk in
de praktijk kunt toepassen! Volg workshops over Model Based Testen, Continuous Delivery,
leer de beginselen van performance of security testen, verbaas je over de mogelijkheden die
Excel je biedt bij het organiseren en invullen van diverse werkzaamheden of test je expertise als
testprocesverbeteraar. Word je enthousiast van geautomatiseerd testen of Agile dan heb je
helemaal geen excuus om weg te blijven, want beide thema's komen zelfs driemaal aan bod!
Kortom, de 2013-editie van de TestNet Summer School bevat voor iedereen wat wils. Schrijf je

dus gauw in op de website.
Je moet je voor elke workshop afzonderlijk aanmelden. Omdat je uit verschillende workshops
kunt kiezen hebben we op onze evenementenpagina 3 aparte evenementjes aangemaakt: de
ochtend-, middag- en avondworkshops. Selecteer binnen het betreffende dagdeel de workshop
die je wilt volgen en meld je aan. Let op, het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij!
Het evenement 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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maandag 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
voorbeelden uit hun eigen praktijk toelichten:
Klaas van de Gevel begint met de vooroordelen die bestaan over agile werken, en bevestigt
deze… Vaak biedt het veronderstelde nadeel van agile werken echter juist ook voordelen voor
het project.
Sander Mol mocht bij Meeùs, een verzekeringsintermediair vol initiatief maar zonder testers,
vanaf het begin het testen opzetten. Hij hoopt dat zijn verhaal test professionals kan helpen bij
het opzetten van gestructureerd testen bij andere middelgrote bedrijven.
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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

