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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
De Kijk van Kees: Leren van (andermans) fouten.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISTQB Reviewers gezocht!
De Belgium & Netherlands Testing Qualifications Board (BNTQB) is onder andere
verantwoordelijk voor de accreditatie van ISTQB opleiders in België en Nederland. Hiertoe
maakt BNTQB gebruik van twee service providers (iSQI en BCS). Voor een nieuw op te zetten
accreditatieproces zoekt BNTQB ervaren IT professionals die bereid zijn als lid van een
reviewpanel met enige regelmaat opleidingsmateriaal te beoordelen op basis van de syllabus
en de Learning Objectives. We verwachten dat de reviewers deskundig zijn op het gebied van
software testing en een brede werkervaring hebben. Daarnaast zijn er specifieke eisen met
betrekking tot het hebben behaald van ISTQB certificaten. Reviewers mogen op geen enkele
wijze verbonden zijn aan opleidingsinstituten. Vanzelfsprekend is er een vergoeding verbonden
aan de activiteiten.
Heb je belangstelling voor deze activiteit, neem dan contact op met BNTQB
viasecretary@bntqb.nl
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 24 juni: Thema-avond Mobile testen
Tijdens de thema-avond Mobile testen maak je kennis met theorie én praktijk van mobile app
testing en aan de hand van een praktijkcase ga je daadwerkelijk aan de slag met mobile app
testen. Maak kennis met een aantal handvatten om testcases uit te werken en uit te voeren.
Krijg meer gevoel bij welke risico's je direct kunt herkennen tijdens het ontwikkelen van een
mobile app en op welke zaken je moet letten als tester. Joshua Appelman en Lammert
Westerhoff vertellen namens Xebia over mobile app testing bij ING. In een praktijksessie geven
Marc van 't Veer, Antoin Boerboom en Raymond Nankoe van Polteq je tips en advies hoe je
mobile app testing in praktijk kunt brengen.
Ga voor meer informatie en inschrijven naar de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Donderdag 26 juni: Thema-avond Noord: Big Data
Big Data: iedereen heeft het erover, maar wat kan je er eigenlijk mee? Wat zijn de verschillen
met traditionele omgevingen? En wat is de toegevoegde waarde van Big Data? Hoe gaan we
om met grote hoeveelheden gegevens en de toename van (privacygevoelige)
persoonsgegevens. Henk van Haaster/Tim van Soest van CGI en Hilbrand Kikkers van ITCG
lichten toe hoe we kunnen omgaan met deze enorme omvang van gegevens en op welke
manier we persoonsgegevens optimaal kunnen beschermen. In deze presentatie wordt inzicht
gegeven in de marktmogelijkheden en de specifieke kenmerken. Tot slot wordt een

gegeven in de marktmogelijkheden en de specifieke kenmerken. Tot slot wordt een
demonstratie gegeven van een live toepassing.
Ga voor meer informatie en inschrijven naar de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag 9 juli: Summer School
Op 9 juli aanstaande vindt de vierde editie van de Summer School plaats. Deze dag staat
volledig in het teken van workshops, georganiseerd door onze hoofdsponsors. Zij presenteren
diverse testgerelateerde tracks over aansprekende testonderwerpen. Dit jaar komen workshops
voorbij over security testen, geautomatiseerd testen, risicogebaseerd testen, cloud testing,
exploratory testing, servicevirtualisatie, Agile, SAP, big data, performancetesten, en storytelling
(softskills).
De dag bestaat uit een ochtend-, een middag- en een avonddeel, met tussendoor lunch en
diner. Je dient voor elk dagdeel een aparte keuze te maken. Wil je zowel ochtend, middag als
avond bijwonen, dan schrijf je je dus drie keer in. Dat kan op onze evenementenpagina.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
Gratis naar NGI-events
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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

