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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Michiel vertelt over een geoliede machine in 'van de Voorzitter'
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 september Thema-avond 'Testdata', laatste week voor inschrijving.
Let op, programmawijziging!
Om persoonlijke redenen is Edwin van Vliet als spreker helaas uitgevallen. Zijn verhaal houden
we tegoed, maar voor 10 september hebben we in Bart Knaack een uitstekende vervanger
gevonden. Hij gaat in zijn presentatie in op de do's en dont's van testdata. Testen met
productiedata is op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet meer toegestaan
als deze data privé gevoelige gegevens bevat. Bart vertelt wat dat voor ons testers betekent en
hoe we moeten omgaan met testdata.
In de tweede presentatie laat Peter Wanders de mogelijkheden zien die data management tools
kunnen bieden om een deel van de overhead in het testproces te reduceren. Het klaarzetten
van je testdata hoort niet bij het eigenlijke testen en is vaak relatief eenvoudig te automatiseren.
Daardoor blijft er meer tijd over voor de echte testexecutie, en dit vergroot de efficiëntie van je
testproces.
Meer informatie en aanmelden op de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beste TestNetter,
TestNet bestaat als vereniging uit enthousiaste en gedreven test professionals die op
verschillende manieren hun kennis en kunde kunnen overdragen op anderen binnen de
vereniging. Eén van deze manieren is een werkgroep. Binnen TestNet is een aantal
werkgroepen actief op een diversiteit aan gebieden, zoals bijvoorbeeld Agile, BI en Test
Automatisering.
De werkgroepen hebben een verschillend karakter, er zijn er die een duidelijk eind doel hebben
en dit binnen een vooraf gedefinieerd tijdpad afronden. De werkgroep “Opleiding testen op HBO
of Academisch Niveau” heeft als doel: “De mogelijkheden en haalbaarheid onderzoeken van
een HBO / Academische Testopleiding in Nederland”. De leden van de werkgroep zijn druk
bezig met het maken van een curriculum en een visiedocument en zijn al in een vergevorderd
stadium.
Maar er zijn er ook, waarbij het regelmatig bijeenkomen en discussiëren over het vakgebied de
leidraad vormen. Mocht je nu als TestNetter geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan een
werkgroep, of zelf een werkgroep willen starten, meld je dan aan via de contactpagina van de
TestNet website of stuur een mail naar werkgroepen@testnet.org.
Bernd Beersma, werkgroepen TestNet.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 september TestNet noord - Mindmappen
Het opstellen van testplannen, testrapporten en testgevallen neemt regelmatig veel kostbare tijd
in beslag. Mindmaps vormen een mogelijkheid om deze tijd te beperken. Jean-Paul Varwijk en
Huib Schoots laten je deze avond zien hoe zij en vele andere testers mindmaps gebruiken in
hun dagelijkse praktijk. De deelnemers leren de theorie van mindmappen maar gaan er ook
direct mee aan de slag met interessante oefeningen. Je komt dus thuis met praktisch
toepasbare kennis.
Meer informatie en aanmelden op de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Najaarsevenement – Inschrijvingen en presentaties

Op donderdag 31 oktober vindt het najaarsevenement plaats, dit jaar volledig in het teken van
Context Driven testing. CDT is een van de trending test topics. Dat betekent echter niet dat de
testwereld een eenduidig beeld heeft van de betekenis ervan. Volgens de één testen we al
jaren context driven, volgens de ander luidt het CDT-gedachtengoed een volledig nieuwe kijk op
testen in. Na 31 oktober weten we in ieder geval allemaal wat het betekent! Inschrijven is vanaf
komende week mogelijk.
Voor degenen die zich vast willen inlezen, de eerste presentaties staan al op de website.
Meer informatie over het conferentieprogramma op de website.
Meer informatie over het tutorialprogramma op de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

