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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Gerben de la Rambelje stelt zich voor als nieuw redactielid TestNetNieuws.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31 oktober Najaarsevenement: nog TWEE weken
Nog twee weken te gaan tot aan het TestNet najaarsevenement. In de afgelopen Nieuwsflitsen
heb je al een en ander kunnen lezen over wat Context Driven testing betekent volgens de
Amerikaanse school, en wat betekent volgens de… nu ja, laten we het met wat chauvinisme de
Nederlandse school noemen. Naast deze beschouwingen van het begrip context driven testing,
hebben we nog een aantal bijzonder leuke tracks recht uit de praktijk. Zo vertelt Jeanne
Hofmans hoe je kunt testen wanneer de context een tunnel is. André Roosendahl en Rik
Teuben vertellen over hun ervaringen bij de provincie Noord-Holland, en hoe zij daar exploratief
en context driven testing hebben ingezet. Bij Rabobank loopt de test management groep voorop
in de transitie naar snellere en continue oplevering van software; Jean-Paul Varwijk vertelt
daarover. Joep Lobee vertelt hoe hij de 7 principes van Context Driven testing heeft
geadopteerd en hoe hij deze in zijn loopbaan heeft leren toepassen. Jos van Rooyen laat zien
dat product risico analyses ook in een context gedreven setting meerwaarde hebben. En dan
hebben we nog een internationale track, waarin Pedrag Skokovic en Uros Stanisic vertellen
over het verbeteren van het belangrijkste wapen dat we als testers hebben: vragen stellen. De
inschrijving is nog altijd geopend, dus zorg dat je er bij 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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 november: werkgroepen avond
TestNet bestaat als vereniging uit enthousiaste en gedreven test professionals die op
verschillende manieren hun kennis en kunde kunnen overdragen op anderen binnen de
vereniging. Eén van deze manieren is de werkgroep. Binnen TestNet is een aantal
werkgroepen actief en zij kunnen zich op de werkgroepen avond aan de rest van de leden
presenteren. Tijdens deze avond zullen de werkgroepen de actuele status van de projecten
waar ze mee bezig zijn presenteren en daar waar dat mogelijk is, de leden betrekken in de
discussie. De werkgroepen ISO 29119 en HBO/Academische testopleiding hebben zich al
aangemeld om zichzelf te presenteren.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

