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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
"Intelligent and flexible solutions – the future of software testing" door: Hans Beverwijk.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Insturen voorstel TestNet najaarsevenement voor 30 mei
Het TestNet najaarsevenement vindt plaats op donderdag 30 oktober 2014, in het NBC. Zoals
gebruikelijk zal het evenement een opzet kennen met workshops in de ochtend, aansprekende
keynotes en parallel-tracks in de middag en avond. We rekenen op 500 tot 600 bezoekers.
Het thema voor het najaar is:
Hoe verbeter ik mijn prestatie – persoonlijkheid, proces, performance?
We geven met dit onderwerp een podium aan drie interessante testonderwerpen, die ieder voor
zich te specifiek zijn om een heel evenement mee te vullen, maar in gezamenlijkheid een
krachtige combinatie kunnen vormen:
Persoonlijke prestatie (softskills, professionaliteit, ervaring)
Proces (testprocesverbetering)
Performance (performance testing, test performance, …)
Heb je een interessant, aansprekend of inspirerend verhaal voor een presentatie (45 minuten)
of een interactieve workshop (1,5 of 3 uur)? Stuur dan een voorstel in en gebruik hiervoor het
template in Word-formaat.
Ga naar de website voor uitgebreide informatie en over hoe je kunt insturen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag 14 mei: Voorjaarsevenement
Deze week in TestNetNieuws aandacht voor de workshops van het voorjaarsevenement
‘Testen… de praktijk’. Vijf workshops vullen het volledige ochtenddeel. Een groeiend aantal
leden ontdekt dat deze workshops een waardevolle aanvulling op de toepasbare testkennis zijn.
Wil je weten hoe je een risicoanalyse in een Agile context moet organiseren, dan zit je bij
Egbert Bouman goed. Bij Jean-Paul Varwijk moet je zijn als je aan je exploratory test skills wilt
werken. Dat kan ook bij Huib Schoots, die zich specifiek op het gebruik van heuristieken richt.
Hoor je ook weleens de term Acceptance Test Driven Development, en wil je daar nu het fijne
van weten? Schuif dan aan bij Chris Schotanus. Derk-Jan de Grood geeft tenslotte een
interessante workshop over het testen van mobile apps en de wijze van communicatie
daaromtrent aan stakeholders.
Ga naar de website en schrijf je snel in! Het aantal plaatsen is beperkt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
Enquête
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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

