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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws
Thee voor testers, een rebus van Maurice Siteur.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Najaarsevenement 31 oktober
Drie weken geleden berichtten we al dat de evenementencommissie de sprekers voor het
TestNet najaarsevenement “Exploring context-driven testing - a new hype or here to stay?”
heeft geselecteerd. Inmiddels staat het conceptprogramma op de website. Eerder maakten we
de internationale keynote-sprekers al bekend: Karen Johnson (USA), Markus Gärtner (Dld) en
Rikard Edgren (Zwd). Markus en Karen zullen daarnaast ook een tutorial verzorgen in de
ochtend. Inschrijven voor het najaarsevenement kan vanaf september, maar je kunt natuurlijk
nu al voor jezelf selecteren welke tracks je bij wilt wonen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
Themanummer van TestNetNieuws, gericht op het voorjaarsevenement
Hoe aan te melden voor de TestNetNieuwsWeekly?
TestNet LinkedIn Groep
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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

