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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Interview met … Jos van Rooijen, presenteert werkgroepsucces plenair op het
Najaarsevenement!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Donderdag 30 oktober: Najaarsevenement 'Hoe verbeter ik mijn prestatie'.
Inmiddels hebben zich een kleine 400 mensen ingeschreven voor het najaarsevenement. Met
nog twee weken te gaan ziet het er naar uit dat we in de buurt gaan komen van de
deelnemersaantallen van het voorjaarsevenement. Dat betekent dat je tijdens het
najaarsevenement weer uitstekend kunt netwerken, oude bekenden ontmoeten en rondkijken
op de informatiemarkt van onze sponsors, en dat uiteraard onder het genot van een hapje en
een drankje. Er is nog een aantal workshops waarvoor je je kunt inschrijven. Voor de middagen avondsessies kun je je altijd inschrijven. Dus wees erbij, net als veel van je collega's!
Inschrijven via de website. Daar staat ook het ochtendprogramma en het middag- en
avondprogramma.
Let op: programmawijziging: workshop Leon Bosma Najaarsevenement vervalt
Heb je je ingeschreven voor de workshop van Leon Bosma, dan hebben we slecht nieuws:
Leon is helaas verhinderd. Gelukkig hebben we Rob van Steenbergen bereid gevonden om de
vrijgekomen plek over te nemen, met zijn workshop 'Meer testen door een exploratory
aanpak'. In deze workshop leer hoe je exploratory testing moet toepassen. Rob zal je laten zien
dat structuur in exploratory testing geen vies woord is.
Als je je voor Leon hebt ingeschreven ontvang je een dezer dagen een email met het verzoek
om te kijken naar welke andere workshop je wilt overstappen. Heb je je voor een andere
workshop ingeschreven, maar vind je Rob's workshop interessanter? Overstappen kan altijd!
Meld je via de website af voor de workshop waarvoor je je had ingeschreven, en meld je
simpelweg opnieuw aan voor de gewenste workshop!
Dat gaat via de website. Daar staat ook het ochtendprogramma en het middag- en
avondprogramma.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag 12 november: Thema-avond Noord: ISO29119 op herhaling
Op 9 oktober heeft de TestNet werkgroep ISO29119 in het NBC in Nieuwegein een themaavond gewijd aan de gelijknamige standaard. Deze interessante en goed bezochte avond komt
nu naar Heerenveen, en wel op 12 november. 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!
Ga voor inschrijven en meer details naar de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

