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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Interview met Anne van Brussel
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag 14 mei: Voorjaarsevenement 'Testen... de praktijk'
De teller staat nog op slechts twee weken tot aan het voorjaarsevenement ‘Testen… de
praktijk’. Ook de keynotes van zijn echt uit de praktijk gegrepen. Niemand minder dan oudvoorzitter Michiel Vroon neemt ons in zijn keynote mee naar het testen van de systemen van de
tweede Coentunnel, een project waarvan hij testmanager was. In veel opzichten wijkt het
testtraject van een dergelijk project af van dat van een internetbankierenpakket bij een bank,
dus het is extra interessant om eens te horen hoe hij dat heeft gedaan en wat de
overeenkomsten met ´reguliere´ trajecten zijn.
In de middag wordt de tweede keynote verzorgd door Martijn Mensing en Paul Bentvelzen. Zij
vertellen de karakteristieken van het testen bij de ANWB aan de hand van een praktijkverhaal.
Meer info over het programma vind je op de website; daar kun je je ook inschrijven.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Call for papers najaarsevenement: insturen voor 30 mei
Terwijl ons voorjaarsevenement met rassé schreden nadert, zijn we alweer volop bezig met de
voorbereiding op het najaarsevenement:
"Hoe verbeter ik mijn prestatie - persoonlijk, proces, performance?"
De focus van het najaarsevenement ligt op 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)
We zijn op zoek naar een breed scala van onderwerpen en nieuwsgierig naar inzendingen
vanuit ieders context! Wil jij jouw visie op en ervaringen met het thema delen met je medeTestNetters?
Stuur dan vóór 30 mei een voorstel in van jouw presentatie of workshop.
Kijk voor de procedure, template en mogelijkheden op de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
Enquête
Gratis naar NGI-events

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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

