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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Is Test Driven Development nuttig of niet? Door Chris Schotanus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag 10 december: Thema-avond Security
Ed Muylkens spreekt over Privacy & Security, en waarom die twee onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn. In zijn presentatie gaat hij in op de toenemende bedreigingen op het gebied van
privacy en welke rol daarin is weggelegd voor security. Hij gaat in op het standpunt van de
overheid en op de classificatie van gegevens. Hoewel zijn presentatie niet specifiek vanuit de
testkant belicht wordt, is het voor ons testers een interessant onderwerp, omdat we allemaal
vroeg of laat te maken krijgen met privacygevoelige productiegegevens, en verantwoordelijk
gesteld kunnen worden wanneer we met deze gegevens werken.
Ga voor inschrijven en meer details naar de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terugblik najaarsevenement
Op 30 oktober hebben we met zijn allen kunnen genieten van een fantastisch
najaarsevenement. De evenementencommissie maakt graag van de gelegenheid gebruik om
iedereen te bedanken voor zijn/haar aanwezigheid, inbreng en enthousiasme. We kijken terug
op een geslaagde dag!
Wil je nog even nagenieten, kijk dan op onze fotopagina voor een visueel verslag van de dag.
Uiteraard staan we open voor alle suggesties die onze evenementen kunnen verbeteren.
Stuur daarvoor een email naar evenement@testnet.org.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lid blijven
We kunnen ons natuurlijk niet voorstellen dat iemand zou willen opzeggen als lid…
Mocht je dat toch willen doen: dit moet voor 1 december bij info@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

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

