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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
De Kijk van Kees: Agile step stones
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Donderdag 16 april 2015: Intervisie-avond TestNet bij de tijd
In de meeste reacties die we als evenementencommissie op de organisatie van thema-avonden
en evenementen krijgen, overheerst een positief geluid. Al jaren maken we gebruik van
dezelfde eenduidige, krachtige opzet, en voor een groot deel van de leden werkt die uitstekend.
Toch bereiken ons ook wel eens geluiden dat het vernieuwender mag, spannender kan. Als je
dat ook vindt, dan is dit je kans!
Parallel aan de thema-avond 'Agile in de praktijk' organiseren we een workshop, waarin we jou,
actief en betrokken lid, oproepen om mee te denken en mee te praten over de toekomstige
invulling van thema-avonden en evenementen. Andere thema's, out-of-the-box werkvormen,
nieuwe stijlen, alle input is welkom. De workshop wordt georganiseerd door Jochem
Pollmannen Ruud Teunissen namens de evenementencommissie. Zij treden als mediator op,
waarbij je als deelnemer je input kunt geven. Jochem en Ruud vertellen over ervaringen met de
experimenten die de evenementencommissie de afgelopen jaren heeft uitgevoerd. Samen
onderzoeken we welke nieuwe ideeën de evenementencommissie kan gaan uitproberen!
Meer informatie en aanmelden op de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Donderdag 16 april 2015: Thema-avond Agile in de praktijk
TestNet Thema-avond over Agile in bijzondere contexten:
Uit onderzoek blijkt dat complexiteit invloed heeft op het resultaat van een project. Zo is het
toepassen van nieuwe technologie in het algemeen complexer dan het hergebruiken van
bestaande technologie. Het uitvoeren van een project bij meerdere vestigingen in meerdere
landen is meestal ingewikkelder dan het uitvoeren van een project op een locatie. Maar wat als
meerdere 'spanningsvelden' bij elkaar komen zoals het doorvoeren van een Agile
werkmethodiek in combinatie met verschillende locaties/culturen binnen een organisatie, in een
project wat gestuurd wordt door externe regelgeving?
Robert Boeve vertelt over zijn ervaringen met Agile in situaties die niet optimaal Agile zijn, en
hoe je daar het maximale uit kunt halen.
Bart Bouwers vertelt over zijn ervaringen bij een grote pensioenuitvoerder naar aanleiding van
het invoeren van Continuous Delivery en een Agile werkwijze. Daarbij legt hij de nadruk op de
inpassing van Testen. Onderwerpen als testautomatisering, borgen van testkennis, value
stream mapping, releaseorchestratie komen aan bod.

Meer informatie en aanmelden op de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Donderdag 30 april 2015: Voorjaarsevenement 'Boodschappers van de koning: de kracht
van testrapportage'
De inschrijving is open, je kunt je inschrijven voor het voorjaarsevenement van TestNet, op 30
april 2015.
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?
Overzicht van de ochtend workshops (aparte aanmelding nodig)
Put your manager's money where your mouth is – Julie Gardiner
Visual Modeling for test idea generation – Vipul Kocher
Testrapportage; een retrospective. The good, the bad and the ugly – Jackie Frank, Pascal
Dufour & Huib Schoots
Voortgangsrapportage in agile context met de metrokaart & scaled agile planning with subway
mapping – Derk-Jan de Grood, Cesario Ramos & Anko Tijman
Slecht nieuws goed ontvangen – Jurgen van Amerongen
Middag workshop
Specification by example in een .net omgeving uitgevoerd met SpecFlow – Nick Mullens, Eric
Kerst & Mirhan Alibasic
Avond workshop
Telling the testing story; storytelling for testers – Huib Schoots
Het programma staat uiteraard op de website en daar kun je ook inschrijven.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

