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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Willem Strik levert brengt verslag uit over de themaavond mind-mapping afgelopen 18
september in Heerenveen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 november: werkgroepen avond
TestNet bestaat als vereniging uit enthousiaste en gedreven testprofessionals die op
verschillende manieren hun kennis en kunde kunnen overdragen op anderen binnen de
vereniging. Eén van deze manieren is de werkgroep. Binnen TestNet zijn 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. In ieder geval zullen de werkgroepen ISO 29119 en HBO/Academische testopleiding
aanwezig zijn om zichzelf te presenteren.
Voor meer informatie en voor aanmelden ga je naar de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 we ingaan op deze materie. Sprekers Anko Tijman, Pascal Dufour en
Harald Rietman zullen je meenemen in de wereld die DevOps heet.
Ga voor meer informatie of om je aan te melden naar de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21 November: Thema-avond op locatie bij NS
Minimaal eens per jaar organiseren we een thema-avond op locatie, waarin bedrijven met een
bijzondere insteek van, of visie op testen de mogelijkheid krijgen om zich te presenteren. Voor
ons een prachtige gelegenheid om een kijkje in een bepaalde keuken te krijgen. Op 21
november zijn we te gast bij de NS. Op het hoofdkantoor, in een prachtige ambiance omlijst
door treinstellen, krijgen wij presentaties over hoe binnen de NS gezorgd wordt voor een
optimale kwaliteit en beheerste risico’s en presenteren de afdelingen van NS reizigers 'IT
Operations' en 'Business Systemen' hun testbeleid en -aanpak. Let op: er is maximaal plaats
voor 100 TestNetters en onze ervaring leert dat ‘op locatie’ avonden vaak snel vol zijn. De
inschrijving voor deze avond wordt opengesteld op onze site vanaf 2 november!
Als je erbij wilt zijn, zorg dan dat je je snel inschrijft. Voor nadere instructies over de avond, kijk
op de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
Themanummer van TestNetNieuws, gericht op het najaarsevenement
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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

