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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nieuwe hoofdredacteur TestNetNieuws!
Lees de Nieuwjaarseditie 'van de redactie' door Hans van Loenhoud!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Interview met Demis Plomp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag 15 januari: Netwerktesten
Netwerktesten stoffig en saai? Echt niet!! De eerste thema-avond van 2014 belooft een
bijzondere avond te worden. We hebben een aanzienlijk deel van Neerlands testvoorhoede
bereid gevonden om het voortouw te nemen in het testen van het nieuwe glasvezel- en WiFinetwerk van het Nieuwegein Business Center: Bart Knaack, Bert Vos, Bernd Beersma, Chester
Janssen, Derk-Jan de Grood, Huib Schoots, Onno Wierbos, Richard Ammerlaan, Rik Marselis
en Ruud Teunissen tonen ons tips, trucs en tools voor het testen van diverse aspecten van
netwerktesten. Neem hun kennis en ervaring, doe daarbij een snufje exploratief testen en een
interessante avond is gegarandeerd! Je hoeft maar twee dingen te doen: schrijf je in en kom op
15 januari met je eigen device (notebook, netbook, tablet, phone, etc.) naar Nieuwegein.
Houd de site in de gaten voor meer informatie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 4 februari: Performancetesten
oerek van Gaalen van Computest vertelt ons hoe je een efficiënt en succesvol performancetest
project uitvoert. Joerek behandelt een performancetraject van requirements tot afronding en
geeft inzicht in de strategie, activiteiten, type testen, aandachtspunten en valkuilen. Deze
presentatie geeft iedereen die met performancetesten in aanraking komt meer duidelijkheid en
begrip over performancetesten. Na de pauze vertelt Rob Miebies, CGI, over het Performance
Delivery Center bij ING. We worden meegenomen in de inrichting en organisatie van een
performance Delivery Center. Hoe zet je binnen een grote bankorganisatie performancetesten
op de kaart, welke performance testen vinden plaats bij welke projecten en wat zijn de
uitdagingen voor een Performance Delivery Center. Daarnaast laat Rob ons zien hoe het
performance deliverycenter voorziet in activiteiten vanaf ‘dag 1’, zodat de uiteindelijke
performance tests steeds minder ‘defects’ zal opleveren en zelfs kan resulteren in het
achterwege laten van een uitgebreide performance test.

Ga naar de website voor aanmelden en meer informatie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 4 februari: Test het hbo-testcurriculum
Wil je op 4 februari wel naar TestNet, maar ligt performancetesten niet in je interessegebied?
Dan hebben we nog een optie voor je. De werkgroep hbo / academische testopleiding heeft een
concept-curriculum ontworpen voor het HBO-I. Op 12 november heeft er de eerste reviewsessie
plaatsgevonden. De ontvangen feedback is verwerkt. Voor het definitief maken van het ontwerp
van het curriculum willen we gebruik maken van de expertises van de leden van TestNet.
Parallel aan de thema-avond Performancetesten organiseren we daarom een nieuwe
reviewsessie. Breng je expertise in en bepaal mede hoe de opleiding van toekomstige testers
eruit gaat zien.
De sessie gaat door mits minimaal zestien deelnemers zich aanmelden, het maximum ligt bij
vijfentwintig.
Ga naar de website voor aanmelden en meer informatie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TestNet leden naar NGI-bijeenkomsten
Sinds enige tijd is het mogelijk om als TestNet-lid alle NGI-bijeenkomsten te bezoeken onder
dezelfde voorwaarden als een NGI-lid. Op deze manier bieden we onze leden nog meer
mogelijkheden aan om interessante kennis op te doen en informatie te delen.
Om hier voor aan te melden zijn er twee mogelijkheden:
1. Op de website van het NGI staan de NGI events. Daar staat vaak een knop bij met
'aanmelden'. Daar kan met zijn/haar gegevens invullen. Bij de opmerkingen melden dat
je van Testnet bent.
2. Indien er geen aanmeldkop is: Aanmelden via het secretariaat van het NGI met mail,
datum van het event en je persoonsgegevens. Mailadres: info.ngi@ngi.nl
Veel wijsheid en plezier toegewenst bij het bezoeken van deze bijeenkomst. Overigens geldt
de afspraak natuurlijk ook andersom. Dus ken je iemand van het NGI nodig hem of haar dan
eens uit voor een thema-avond of evenement om zo ook ons mooie vak breder bekend te
maken bij de andere IT-disciplines
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

