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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
ATDD / BDD: wat heb ik eraan? Door Pascal Dufour
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Call for papers voor TestNetNieuws Magazine.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Er is een update op de ‘evenementen derden’ pagina van de website.
Tips voor deze pagina naar informatiebeheer@testnet.org.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maandag 16 maart: Algemene Leden Vergadering
Kom ook en meld je aan op de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 aan dood. 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. Voor deze praktijk is het de
bedoeling dat je een laptop of tablet meeneemt waar Excel op staat, dan gaan we in kleine
groepjes de gemaakte testgevallen uitvoeren.
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.
Het programma staat uiteraard op de website!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Interactieve geesten gezocht!
Elk jaar biedt TestNet de mogelijkheid om interactieve sessies te organiseren. Die plannen we
op dezelfde datums als de reeds geplande thema-avonden. Wil je zo'n avond organiseren? De
mogelijkheden zijn legio: testing games, intervisie-avonden over eender welk onderwerp,
lagerhuis-avonden, discussiefora, testing battles, testlabs, testing dojo's, enzovoorts! Je kunt
met je groep gebruik maken van het diner, koffiebreak en borrel en je krijgt een eigen zaal met
de benodigde faciliteiten om je sessie te houden. De basis-spelregels zijn simpel:
1. Jij (organisator) verzorgt de inhoud.
2. De avond staat open voor alle TestNet leden, die zich kunnen inschrijven via de TestNet
(wel mag je een maximum aantal deelnemers bepalen). Niet-leden zijn ook welkom,
maar onder dezelfde voorwaarden als andere evenementen.
3. De sessie heeft geen commercieel oogmerk (bedrijfspresentaties, eigen tools,
producten, publicaties, etc.).
Heb je een leuk idee, en wil je een dergelijke sessie organiseren en verzorgen, meld je aan
viaevenement@testnet.org.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

