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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
"Iedereen kan testen!", aldus Eveline Hermans-Cleutjens...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag 14 mei: Voorjaarsevenement 'Testen... de praktijk'
Iedereen die al even in het testvak zit weet dat er een groot verschil bestaat tussen projecten in
de theorie en de praktijk. Dat geldt in het bijzonder voor testen. Methoden, of het nu project- of
testmethodiek betreft, zijn geen handleidingen, maar slechts gereedschapskisten vol tools en
technieken. Welke tool, strategie of techniek je verkiest en in welke situatie, dat bepaal jij als
professional! En elke context is verschillend. Dat maakt ons vak zo interessant, omdat we niet
domweg een kunstje toepassen, maar omdat we interacteren in een dynamische context,
analyseren, proberen, toepassen, evalueren, en opnieuw proberen. Niet één aanpak is goed,
niet één aanpak is fout, of immer toepasbaar. Wil je horen hoe anderen hiermee omgaan, wat
ze succesvol maakten, of juist niet? Ons voorjaarsevenement zit vol met deze verhalen! Échte
verhalen, uit vele verschillende, maar altijd échte contexten.
Schrijf je dus gauw in op de website, nog maar drie weken!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Call for papers najaarsevenement: insturen voor 30 mei
We zijn nog druk aan het reclameren voor ons voorjaarsevenement dat over drie weken
plaatsvindt. Maar ondertussen hebben we ook de Call for Papers voor het najaarsevenement
gelanceerd. Dit jaar is het onderwerp:
"Hoe verbeter ik mijn prestatie - persoonlijk, proces, performance?"
We geven met dit onderwerp een podium aan drie interessante testonderwerpen, die ieder voor
zich te specifiek zijn om een evenement aan te wijden, maar in gezamenlijkheid een krachtige
combinatie vormen:
Persoonlijke prestatie (softskills, professionaliteit, ervaring)
Proces (testprocesverbetering)
Performance (performance testing, test performance)
Wij roepen je op om jouw visie op en ervaringen met het thema te delen met je medeTestNetters. We zijn op zoek naar een breed scala van onderwerpen en nieuwsgierig naar
inzendingen vanuit jouw context!
Kijk voor de procedure en mogelijkheden op de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Donderdag 17 april: terugblik thema-avond Huisman

Donderdag 17 april: terugblik thema-avond Huisman
Op 17 april zijn we in het kader van de thema-avond-op-locatie op bezoek geweest bij Huisman
Equipment in Schiedam. Voor bijna 60 aanwezige leden een bijzondere ervaring: Huisman
Equipment is een Nederlands bedrijf dat voor de offshore industrie enorme staalconstructies
bouwt (denk aan hijskranen, boor- en pijpleginstallaties) en is daarmee een plek waar de
gemiddelde tester niet dagelijks komt. We zijn de avond begonnen met een rondleiding door de
fabricageloodsen en over de kades van het bedrijf. Een grappig gezicht om een groep testers
met fluorescerende hesjes, helmen en veiligheidsschoenen in een industriële omgeving bijeen
te zien. Na de indrukwekkende rondleiding hebben we genoten van het buffet, en tenslotte
hebben we een presentatie bijgewoond over de rol van testen binnen Huisman. Hoewel
software ogenschijnlijk geen core business is, wordt haar rol binnen het bedrijf wel steeds
belangrijker en daarmee de rol van het testen. Ook binnen Huisman draagt een steeds
volwassener wordend testtraject bij aan de verhoging van de productiesnelheid en -kwaliteit van
het bedrijf. Bijzondere dank gaat uit naar de organisatoren en begeleiders van Huisman!
Een fotopresentatie van de avond vind je op onze website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

