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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Call For articles voor TestNetNieuws special!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag 9 juli: Summer School
Dat we een voor- en najaarsevenement hebben is alom bekend. Gemiddeld bezoeken 600
leden deze bijeenkomsten. Minder bekend, maar minstens zo leuk, is de TestNet Summer
School. Op 9 juli organiseren we deze voor de vierde keer.
Net als het voor- en najaarsevenement is de Summer School een compleet verzorgde dag, van
's ochtends tot en met 's avonds, met diverse tracks om uit te kiezen, over verschillende actuele
testonderwerpen. De grootste verschillen met onze andere evenementen is dat de
hoofdsponsors van TestNet de Summer School tracks verzorgen, over onderwerpen die zij
graag met ons willen delen. Het tweede verschil is, dat alle tracks bestaan uit workshops die
ieder drie uur duren. Dat betekent dat je tijdens de Summer School zelf interactief aan de slag
kunt, en dat je naar huis gaat met een uitbreiding van je (toepasbare) kennis. Uiteraard wordt
ook de inwendige mens op deze dag uitstekend verzorgd, zoals je van het NBC gewend bent.
Kortom: redenen genoeg om hier bij te zijn!
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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programma Najaarsevenement bekend
De afgelopen weken is de evenementencommissie druk geweest met de selectie van de
sprekers voor het najaarsevenement met thema 'Hoe verbeter ik mijn prestatie'. Inmiddels is de
line-up bekend. We denken dat we er wederom in geslaagd zijn om een goed en gevarieerd
aanbod te selecteren.
Neem dus vast een kijkje op de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
BNTQB website
Gratis naar NGI-events
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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

