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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Interview met… Gerard Numan, TestNet's cartoonist, tester en E2E specialist.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Donderdag 9 oktober: Thema-avond ISO29119
Op 9 oktober zal de TestNet werkgroep ISO29119 een hele thema-avond wijdden aan de gelijk
genaamde standaard. Wat is nu eigenlijk die standaard waar zoveel over te doen is en is dat
wel terecht? Wat betekent die standaard voor mijn curriculum? Hoe staat deze standaard
tegenover een topic als Agile? Vragen waar de werkgroep antwoorden op wil geven op deze
avond. Dus ben je geprikkeld, geïnteresseerd of misschien heb je veel over de standaard
gehoord maar wil je nu wel eens weten hoe de vork écht in de steel zit? Kom dan naar deze
avond!
Inschrijven kan op onze website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De workshops van het Najaarsevenement!
Vaak gaan de workshops op de TestNet-evenementen over die-hard testonderwerpen:
methodieken, automatisering, testtools. Op dit najaarsevenement hebben we in onze
workshops ook aandacht voor andere aspecten van het vakgebied. Alon Linetzki, onze
buitenlandse keynote-spreker, geeft 's ochtends een workshop over het herkennen van
symptomen dat testautomatiseringsprojecten falen. Esther Kluver vertelt over haar ervaringen
met 'mindfulness', een manier om beter om te kunnen gaan met iets wat consequent verbonden
lijkt aan ons vak: werkdruk en stress. Leon Bosma helpt je beter inzicht te krijgen in de
essenties van de context van projecten. Als je denkt dat netwerken niets voor jou is, of dat je er
niet goed in bent, ga dan vooral eens kijken bij Rene Tuinhout en Richard Janssen. Tenslotte
vertellen Edwin van Vliet en Marten Bakker over het testen en maskeren van testdata. Kortom,
een aantal interessante en vernieuwende onderwerpen. Het aantal plaatsen is beperkt, dus
bemachtig een plekje.
Aanmelden via de website. Daar staat ook het ochtendprogramma en het middag- en
avondprogramma.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerpen voor thema-avonden 2015
Voor 2014 zijn alle thema-avonden ingevuld. Binnenkort starten we met het inplannen van de
thema-avonden voor de eerste helft van 2015. Omdat we graag van jullie horen welke
onderwerpen er binnen onze community leven, roepen we je op om jouw gewenste
onderwerpen in te sturen. Als het je leuk lijkt om zelfs eens een onderwerp te presenteren op
één van de avonden horen we dat ook graag.
Mail je suggesties naar: evenement@testnet.org!
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

