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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
In 'De Aard van het Beestje' gaat Daisy Rasing door op haar artikel in TestNetNieuws en
haar workshop 'Mijn collega is een aap'.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag 10 september: Thema-avond embedded testen
De eerste thema-avond van de tweede jaarhelft gaat over embedded softwaretesten. De leden
die begin dit jaar bij de thema-avond op locatie (Huisman Equipment) zijn geweest, weten al dat
embedded testen een aparte tak van sport is, en bovendien machtig interessant kan zijn. Op 10
september hebben we twee presentaties over embedded testing. Wouter van de Molengraft en
Roger Derksen vertellen over het testen bij Vanderlande, een leverancier van o.a.
bagagesystemen, waar emulatie gebruikt wordt om embedded te testen. Vervolgens vertelt
Bryan Bakker ons aan de hand van drie case studies over twee belangrijke aspecten over het
geautomatiseerd testen van embedded omgevingen.
Je kunt je inschrijven op onze website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag 18 september: Thema-avond Noord - Uitdagingen van performancetesten in
een agile omgeving
In deze sessie spreekt Joerek van Gaalen over de uitdagingen van performancetesten in een
agile omgeving. Welke lastige situaties kom je tegen, wat loopt er anders dan in reguliere
performancetrajecten, en hoe ga je daar mee om. Tevens worden best practices gegeven hoe
je performancetesten in een agile omgeving het beste kunt aanvliegen.
Inschrijven kan op onze website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Examinatoren gezocht voor de CAT
Het International Software Quality Institute (iSQI) verzorgt certificering van professionals op het
gebied van Software Quality. Een van de examens van iSQI is Certified Agile Tester (CAT).
Vanwege het internationale succes van dit examen zijn wij op zoek naar uitbreiding van ons
team van Agile Experts die als examinator optreden.
Het profiel van de examinator:
Aantoonbare kennis en ervaring met agile software projecten (ontwikkeling en testen)
Uitstekende beheersing van Nederlandse of Engelse taal (het examen wordt in beide
talen aangeboden)
Regelmatig beschikbaar om examenwerken te beoordelen en bereid te werken conform
planning
De onafhankelijkheid van de CAT examinatoren is van groot belang voor de waarde van het

De onafhankelijkheid van de CAT examinatoren is van groot belang voor de waarde van het
certificaat. Het is daarom niet toegestaan op enigerlei wijze betrokken te zijn bij de CAT cursus
of de aanbieders van de CAT cursussen.
iSQI biedt vanzelfsprekend een passende vergoeding.
Aanvullende informatie over het iSQI® Certified Agile Tester (CAT) certificaat is beschikbaar
opwww.agile-tester.org
Voor aanmelden of nadere informatie kun je contact opnemen met mevrouw Monika Posch,
telefoonnummer +49 331 231810-30 of stuur een email naar recruiting@isqi.org. (let op:
communicatie met mevr. Posch graag in het Engels of Duits)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

