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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Faisel Isenia licht uitgebreid toe wat een Resource Description Framework is.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31 oktober Najaarsevenement: nog drie weken
Nog drie weken tot aan het komende najaarsevenement. De inschrijvingen zijn in volle gang,
maar mocht je je toch nog niet hebben aangemeld, dan hier nog even een duwtje in de goede
richting.
In vorige edities van de Nieuwsflits heb je al kunnen lezen over het ene gezicht van het
najaarsevenement: de context driven testing school van grondleggers als James Bach en
Michael Bolton. De Amerikaanse Context Driven school heeft uiteraard niet het alleenrecht op
contextafhankelijkheid. Testmethodieken als TMap en TestFrame geven nadrukkelijk aan dat
de methoden adaptief toepasbaar zijn en naar gelang context moeten worden ingezet. Ook
deze kant willen we nadrukkelijk aandacht geven. Als je dus wilt horen hoe je een bestaande
testmethodiek pragmatisch en situationeel wilt inzetten, ga vooral luisteren naar Tim Koomen of
Jan-Jaap Cannegieter. Daarnaast hebben we presentaties die ingaan op de karakteristieken
van de verschillende testscholen. Als je dat interessant vindt, zit je goed bij Eibert Dijkgraaf,
Wim ten Tusscher of Ard Kramer, die het ontstaan, de verschillen en overeenkomsten, en
daarmee de voor- en nadelen van de scholen onder de loep nemen. Zorg dat je erbij bent!
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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 november: Thema-avond TestNet Noord, Agile voor gevorderden: eerste spreker
bekend
Op 19 november staat in Heerenveen de thema-avond Agile voor gevorderden op het
programma. De eerste spreker is inmiddels bekend, en dat is een interessante: Anko Tijman zal
presenteren over DevOps. Meer details volgen zo spoedig mogelijk.
Houd dus de website in de gaten voor informatie en inschrijving!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

