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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Martin Gijsen: hoe herken je een krachtig tool?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vacature bestuurslid evenementen
Het bestuur van TestNet heeft in 2014 een vacature voor het bestuurslid verantwoordelijk voor
evenementen. Een beschrijving van deze taak vind je HIER
Is deze taak jou op het lijf geschreven?
Stuur dan een mailtje om je kandidaat te stellen waarbij je ook een korte motivatie geeft
waarom jij de beste kandidaat voor deze functie bent. Deze email stuur je aan
voorzitter@testnet.org of aan evenement@testnet.org
Meldt je uiterlijk op 30 september aan.
Uiteraard proberen we in onze vereniging de processen zo transparant mogelijk uit te voeren,
de procedure voor de benoeming van een bestuurslid vind je HIER.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 september TestNet noord - Mindmappen
Het opstellen van testplannen, testrapporten en testgevallen neemt regelmatig veel kostbare tijd
in beslag. Mindmaps zijn 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 – Sneak preview workshops
Op donderdag 31 oktober vindt het najaarsevenement plaats, volledig in het teken van Context
Driven testing. Ondertussen is de inschrijvingstermijn geopend! Ook staan er steeds meer
presentaties op de site van TestNet. In de ochtend staan, zoals gebruikelijk, een zestal
workshops op het programma. Daarin kun je niet alleen luisteren, maar ook interactief
deelnemen aan Context Driven testing. Drie van de sessies worden gegeven door onze
internationale keynote-sprekers: Markus Gärtner, Karen Johnson en Rikard Edgren. Daarnaast
hebben we drie sessies door onze eigen leden en die zijn niet minder interessant: Peter
Schrijver & Ray Oei (Context Driven Testing in de praktijk), Jurgen van Amerongen (Context
Driven testing - hoe werkt dat?) en Huib Schoots & Pascal Dufour (Boost your testing power
with exploration).
Schrijf je dus vast in, het aantal plaatsen is beperkt!
Meer informatie over het workshopprogramma op de website.
Meer informatie over het conferentieprogramma op de website.
Voor degenen die zich vast willen inlezen, de eerste presentaties staan al 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

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.

