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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Testen met testtools – slapend werken? Door Maurice Siteur.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Themanummer TestNetNieuws is uit! En hij is weer dik gevuld…
“Hoe verbeter ik mijn prestatie? Als je het mij vraagt is het essentieel om zoveel mogelijk
ervaring op te doen. Als je iets voor de eerste keer doet, bijvoorbeeld het testen van een
webapplicatie, dan zal je nog veel moeten uitvinden en uitzoeken. Het voor de tweede keer
testen zal al een stuk beter en sneller gaan. Het lijkt op eerste gezicht lastiger om variatie in je
ervaring op te bouwen en dat is misschien nog wel belangrijker. Elk project heeft zijn specifieke
aanpak nodig en het testen zal dan ook elke keer aangepast moeten worden aan een
specifieke situatie. Deze flexibiliteit kan je niet bereiken door met een standaard testplan elk
project proberen te bedienen. Hoe bouw je nieuwe ervaringen op om als tester flexibel te
worden in je aanpak?”
Lees het voorwoord van Rob de hoofdredacteur verder in de TestNetNieuws najaarseditie
Uiteraard te vinden op de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Donderdag 30 oktober: Najaarsevenement 'Hoe verbeter ik mijn prestatie'.
Inmiddels hebben zich bijna 500 mensen ingeschreven voor het najaarsevenement. Met nog
een week te gaan zitten we nog op het recordschema van het deelnemeraantal van het
voorjaarsevenement van dit jaar. In ieder geval kun je tijdens dit najaarsevenement weer
uitstekend netwerken, oude bekende ontmoeten en rondkijken op de informatiemarkt van onze
sponsors, en dat uiteraard onder het genot van een hapje en een drankje. Er zijn nog drie
workshops waarvoor je je kunt inschrijven, de workshops van Esther Kluver en Alon Linetzki zijn
inmiddels volgeboekt. Voor de middag- en avondsessies kun je je zondermeer inschrijven. Heb
je je nog niet ingeschreven, doe dat dan deze week nog!
Inschrijven 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

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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

