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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Cartoon: Alleen nog wat testen…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Call for papers voor TestNetNieuws Magazine.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maandag 16 maart 2015: Thema-avond Testtechnieken voor gebonden en ongebonden
testen
Op de volgende thema-avond geven Ruud Teunissen en Rik Marselis samen een workshop
over testtechnieken. Testtechnieken worden door de ene stroming gezien als de oplossing, de
andere stroming heeft er een broertje dood aan. Deze workshop laat zien dat je bijzonder
effectief kunt testen door het op verantwoorde wijze “spelen” met de verschillende technieken
en het slim toepassen van de basisprincipes. Het scala aan beschikbare technieken en
basisprincipes is enorm; tijdens de workshop ervaar je hoe je technieken uit ogenschijnlijk
tegenstrijdige werelden kunt combineren tot een effectieve aanpak: denk bijvoorbeeld aan de
EVT in een exploratory test. Nadruk ligt uiteraard op de praktijk.
Meer informatie en aanmelden op de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Donderdag 30 april 2015: Voorjaarsevenement 'Boodschappers van de koning: de kracht
van testrapportage'
Zet nu vast in je agenda: 30 april 2015, het voorjaarsevenement van TestNet, met als thema:
'Boodschappers van de koning: de kracht van testrapportage' Met een knipoog naar de
monarchie (het is tenslotte voormalig Koninginnedag) gaat het voorjaarsevenement over het
brengen van de boodschap, misschien wel de belangrijkste taak die we als testers hebben. Wat
maakt ons een goede boodschapper, en hoe gaan we om met de gevaren van de weg en van
de boodschap zelf. We zijn druk met het beoordelen van de inzendingen, en het lijkt interessant
te worden, dus mis het niet.
Meer informatie op de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
Gratis naar NGI-events
TestNet LinkedIn groep.
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.

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

