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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Ervaringen met de vernieuwde ISTQB Advanced syllabus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Najaarsevenement: laatste kans
Nog een ruime week tot aan het najaarsevenement met als thema 'Context Driven testing, a
new hype or here to stay?'. De ochtendworkshops beginnen aardig vol te lopen, dus wees snel
met je inschrijving. Ook voor het middag- en avondprogramma kun je deze week nog
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. Dus als je je nog niet
hebt ingeschreven, meld je dan direct aan!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TestNet Nieuws Special: Context Matters!
In het kader van het najaarsevenement heeft TestNet Nieuws een Special uitgebracht over
context driven testen. Ruim 50 pagina’s lezenswaardige vakliteratuur maken deze Special tot
een naslagwerk over dit onderwerp.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 november: werkgroepen avond
TestNet bestaat uit enthousiaste en gedreven testprofessionals die op verschillende manieren
hun kennis en kunde overdragen op anderen binnen de vereniging. Eén van deze manieren is
de werkgroep. Binnen TestNet is een aantal werkgroepen actief. Zij presenteren zich op
werkgroepenavonden aan de rest van de leden. Tijdens de eerstvolgende avond op dinsdag 12
november vertellen zij in het NBC waar ze mee bezig zijn en zullen daar waar mogelijk is de
leden betrekken in de discussie. In ieder geval zijn de werkgroepen ISO 29119 en
HBO/Academische testopleiding aanwezig. Aanmelden voor deelname aan deze avond kan via
de site.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 November: TestNet Noord “DevOps, voorbij Agile?”
Op dinsdag 19 november organiseert TestNet Noord een avond: “DevOps, voorbij Agile?”. Als
je dacht dat organisaties het al flink te verduren hadden met Agile, blijkt de volgende trend
DevOps nog een stap verder te gaan! Maar wat is DevOps nu precies – en wat is het niet?
Tijdens deze avond zullen sprekers Anko Tijman, Pascal Dufour en Harald Rietman je
meenemen in de wereld die DevOps heet.
Ga voor meer informatie of om je aan te melden naar de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
Special TestNet Nieuws 17-2: Context Matters!
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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

