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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Bernd breekt een lans voor de werkgroepen!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 Chris Schotanus en
Jurian van de Laar als sprekers die ons meenemen op deze zoektocht.
Na een korte theoretische inleiding gaan we een echte PRA uitvoeren.
Meer informatie en aanmelden op de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31 oktober: Najaarsevenement
Nog een maand tot aan het najaarsevenement. In een eerdere flits hadden we al aangegeven
dat het sprekers-ensemble op het najaarsevenement zowel de Context Driven-school als een
tegengeluid omvat. Over de noodzaak van adaptiviteit aan de context is iedereen het overigens
eens, maar de diverse 'huizen' verschillen over de wijze waarop. De vanuit Amerika
overgewaaide Context Driven school leunt zwaarder op exploratief, maar tegelijkertijd toch
gestructureerd testen en individuele kwaliteiten (analytisch, sociaal en antroposofisch) dan de
traditionele Nederlandse methodieken. Als je benieuwd bent naar het typische CDT-geluid,
bezoek dan eens sprekers als Huib Schoots, Joris Meerts, Joep Schuurkes, Arjen Verweij en
Gitte Ottosen. Huib gaat dieper in op de verschillen tussen de scholen, Joris behandelt de
American historical thinking standards als denkraam voor het onderzoeken van software, Joep
vertelt over het gebruik van heuristiek (veel gehoord, maar wat is het nu eigenlijk!), Arjen
onderstreept het belang van een leven lang leren en Gitte behandelt de verschillende smaken
van exploratory testing.
Schrijf je in op de website om deze en andere presentaties bij te wonen.
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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

