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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Carlo van Driel met een terugblik op het najaarsevenement.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Call for Papers voorjaarsevenement
De winter moet nog komen, maar we richten ons alweer op het TestNet Voorjaarsevenement op
woensdag 14 mei 2014. Het thema voor het voorjaar is “Testen – de praktijk; voor en door
doeners”. We hopen op veel verschillende en boeiende praktijkverhalen.
Heb je een interessant verhaal? Zend in!
Ga voor uitgebreide informatie en instructies naar de website.
De deadline voor inzending is 1 januari 2014.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag 11 december: Agile testen door de ogen van andere disciplines
Remi-Armand Collaris is een van de schrijvers van het boek ‘ScrumUP’ waarin het gaat om
Agile IT verbetering met gebruik van Scrum, XP en RUP. In zijn presentatie gebruikt hij het
sprookje van de soepsteen om testers een spiegel voor te houden. Welke gevolgen hebben de
veel geprezen testspecialisatie, entry-criteria en, bugtrackingtool voor het gehele
voortbrengingsproces.
Wat zegt Agile hierover en waarom lijkt het zo simpel maar is het in de praktijk o zo moeilijk. In
de tweede presentatie delen Pim Rebholz en Jeanine Mechelinck hun ervaringen over agile
testen bij BOL.com. Op de backlog van de interactieve sessie staan onderwerpen zoals: het
invoeren van scrum, het testproces, testautomatisering, het testgilde, de relatie testers en
overige IT-ers, de eigen scrumwerkwijze, onze droom t.a.v. testen en de eerstvolgende
stappen. Het publiek vervult de rol van de productowner en bepaalt zelf wat zij het belangrijkste
vinden en wat dus zeker in de presentatie aan bod moet komen.
Ga voor meer informatie en inschrijven naar de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag 15 januari: Netwerktesten, de handjes uit de mouwen
Onze vertrouwde locatie, het NBC heeft sinds kort een geheel vernieuwd WiFi- en
glasvezelnetwerk. Volgens de eigenaar van het NBC is het state-of-the-art en kan het alles aan.
Wij zijn testers, dus "dat willen wij dan wel eens zien". Het NBC neemt deze uitdaging aan en
geeft ons graag gelegenheid hun netwerk te testen. Heb jij een leuk idee om een aspect van het
netwerk te testen? Of heb je een unieke tool die je op het netwerk wilt loslaten? En kun je jouw
TestNet-collega’s hiervan ‘on the job’ deelgenoot maken?
Stuur ons dan uiterlijk op 8 december een kort voorstel van wat je wilt doen.
Ga NU voor de benodigde informatie voor je inzending naar de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lid blijven!
Ook dit jaar zijn we er met een enthousiast bestuur en commissies in geslaagd onze leden veel
te bieden. Ik wil je er op wijzen dat je lidmaatschap automatisch voor de duur van 1 jaar wordt
verlengd, tenzij je voor 1 december schriftelijk te kennen geeft niet langer lid te willen blijven.
Namens het bestuur van TestNet,
Harro Philip, Secretaris
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
Lees de presentaties van het najaarsevenement terug
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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

