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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Thema-avond Agile testen door ogen andere disciplines door Fred Steenbergen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 4 februari: Performancetesten
Joerek van Gaalen van Computest vertelt ons hoe je een efficiënt en succesvol
performancetestproject 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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 11 februari (Heerenveen): Risk Based Testen en Product Risico Analyse
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De thema-avond TestNet Noord staat op 11 februari in het teken van het uitvoeren van een
PRA. Risk based testing staat of valt met het identificeren en prioriteren van produktrisico's.
Maar wat houdt een goede produktrisico-analyse nu in?
Jurian van de Laar en Chris Schotanus nemen ons mee op deze zoektocht, met een korte
theoretische inleiding, gevolgd door het uitvoeren van een echte PRA. Let op: dit is een
herhaling van de workshop die zij eerder in Nieuwegein hebben gegeven.
Ga naar de website voor aanmelden en meer informatie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
Gratis naar NGI-events
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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

