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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Verslag thema-avond testdata door Fred Steenbergen en Ellen van Tilborg.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 oktober: Thema-avond Risk-based teststrategie
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 hebben we twee sprekers (de
namen worden later bekend gemaakt) die ons meenemen op deze zoektocht. Na een korte
theoretische inleiding zullen we een echte PRA gaan uitvoeren. De inschrijving is geopend.
Meer informatie en aanmelden op de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31 oktober: Najaarsevenement, kijkje op de keynotes
De formule van Context Driven testing draait om de juiste combinatie van hard- en softskills, en
stelt dat een tester zichzelf constant moet ontwikkelen. Niet omdat het een moet, maar omdat
het mag!
Een Context Driven tester is gemotiveerd, enthousiast over zijn vak, analytisch vaardig en heeft
een hoge mate van flexibiliteit en denksnelheid om adequaat te kunnen reageren op een
veranderlijke context. We zullen allemaal herkennen dat dit eigenschappen zijn waar onze
klanten en opdrachtgevers om vragen: pragmatisch in plaats van dogmatisch! Diverse van onze
presentaties op het komende najaarsevenement gaan over hoe je jezelf verbetert als tester en
beter kunt meebewegen met de context. Onze keynote-sprekers zetten de toon.
Karen Johnson start met hoe we betere testers kunnen worden door onze
waarnemingsvermogen te trainen: patronen herkennen, modeleren en abstraheren.
Rikard Edgren roept ons op om onze binaire keurslijf opzij te zetten en op te houden met onze
eindeloze passed-or-failed-instelling, onze dekkingsgraadobsessie en verzamelwoede van
betekenisloze metrics en in plaats daarvan te gaan communiceren over wat werkelijk belangrijk
is voor de klant.
Markus Gärtner vertelt ons in de laatste keynote van het evenementen dat Context Driven
testing uitstekend kan worden toegepast in een Agile context, omdat beide uitgaan van korte
feedback loops, en snelle, constant veranderende interactie.
Heb je je nog niet ingeschreven? Ga dan snel naar onze website. Niet omdat het moet, maar
omdat het mag!
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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