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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Viviane Peerenboom over Professionals en de ‘crowdtest’
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voorjaarseditie TestNetNieuws is uit!
Het is weer een mooi en dik nummer geworden.
Lees snel en vind het vuistdikke nummer op de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Call for papers najaarsevenement: insturen voor 30 mei
We zijn nog druk aan het reclameren voor ons voorjaarsevenement dat over een week
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!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datums evenementen 2015
De datums voor voor- en najaarsevenement in 2015 zijn bekend. Het voorjaarsevenement krijgt
een koninklijk tintje, deze vindt plaats op wat voorheen Koninginnedag was: 30 april 2015. Het
najaarsevenement staat gepland op 14 oktober 2015. Zoals altijd houden we bij onze keuze zo
goed mogelijk rekening met feestdagen, landelijke en regionale schoolvakanties en grote
(sport)evenementen, dus we hebben alle vertrouwen dat we weer twee grote en goedbezochte
evenementen kunnen organiseren. Zet deze datums dus vast dikgedrukt in je agenda!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
Gratis naar NGI-events
Lees de presentaties van het najaarsevenement terug

Lees de presentaties van het najaarsevenement terug
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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

