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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Linda van der Veen vertelt over haar HBO onderzoek naar de motivatie van
softwaretestend Nederland.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 oktober themaavond Risk based testing.
Risk based testing staat of valt met het identificeren en prioriteren van productrisico's. Maar wat
houdt een goede productrisicoanalyse nu in?
Op 9 oktober nemen CGI en Improve ons mee op deze zoektocht, met een korte theoretische
inleiding, gevolgd door het uitvoeren van een echte PRA.
De inschrijving is inmiddels geopend, op de site vind je alle verdere informatie
Meer informatie en aanmelden op de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 oktober ie-net, Antwerpen: Test Automation Experience
Op 2 oktober organiseert onze zustervereniging ie-net in België de Test Automation
Experience.
Zie download voor meer info.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Najaarsevenement – Sneak preview tracks
Op donderdag 31 oktober vindt in het NBC in Nieuwegein het najaarsevenement plaats, met als
thema 'Context Driven Testing, a new hype or here to stay?'. De ochtendworkshops beginnen
ondertussen aardig vol te lopen, dus kijk snel of er een interessant onderwerp voor je bij zit.
Ook voor de tracks kun je je inschrijven via de website. Naast keynote-tracks van Markus
Gärtner, Karen Johnson en Rikard Edgren hebben we zoals gebruikelijk uit ongeveer vijftig
inzendingen de zestien sprekers geselecteerd die volgens ons het meeste recht doen aan het
onderwerp Context Driven Testing. Een aantal van hen betoogt dat CDT 'here to stay' is en gaat
in op trends en technieken binnen het Context Driven concept, zoals WIPM, exploratory testing
en mnemonics.
Andere sprekers zijn van mening dat (de discussies rondom) Context Driven Testing een hype
is, omdat we al jaren context gedreven testen. We hebben bewust gekozen voor deze
tegenstelling, zodat je beide kanten van het verhaal kunt horen en je eigen mening vormen.
Meer informatie en aanmelden over het trackprogramma op de website.
Meer informatie en aanmelden over het workshopprogramma 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
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.
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