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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly "De voordelen van het toepassen van de Test Automation Pyramid" door Johan Vink.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terugblikken op het voorjaarsevenement op de website met de foto's en de presentaties.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Redactie zoekt versterking – Kees Blokland, bestuurslid informatievoorziening
De TestNetNieuws-redactie onder de bezielende leiding van Rob van Steenbergen, zoekt
nieuwe leden vanwege het afzwaaien van enkele oudgedienden! De redactie zorgt voor de
Weeklies, de TestNet Magazines die bij de grote evenementen uitkomen en ook voor deze
Nieuwsflits natuurlijk. Als redactielid help je mee om mensen te stimuleren om over testen te
schrijven en je helpt ze om hun teksten goed voor de dag te laten komen. Wij vinden het
allemaal leuk werk en kijken uit naar jullie aanmeldingen om de redactie te komen versterken!
Publiceren over testen? In de TestNetNieuws-redactie zit je eerste rang!
Reacties naar informatiebeheer@testnet.org of Rob van Steenbergen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maandag 1 juni 2015: Thema-avond TestNet meets EuroSTAR
We hebben twee van de EuroSTAR-sprekers te gast op de thema-avond: Paul Gerrard en René
Tuinhout, beide zijn zeer ervaren in het testvak en staan veelvuldig met hun verhalen op podia
van conferenties.
The New Model for Testing, Paul Gerrard
In this talk Paul proposes a model of the thought processes that every tester uses. In a
sentence, what we do is this: "we explore sources of knowledge to build test models that inform
our testing". The model identifies two modes of thinking – exploration and testing – and we use
judgement to decide when to flip from one to the other. Exploration has four activities: enquiring,
modelling, predicting and challenging. Testing has six activities: informing, applying, interpreting,
logging, reporting and refining. Separating out these ten activities clarifies what testers do. It
identifies the capabilities and skills that all tester need to acquire, to practice and excel in.
A Different Perspective on Testing, René Tuinhout
Have you ever wondered why you like testing this much? René Tuinhout will show you why: It's
because testing resembles life itself! You will have found out by now: your life experiences help
you to be a better tester. And the reverse is also true: Your testing experiences provide a great
insight into all life's stages, the ones you've already had (childhood, puberty) as well as the ones
that are still to come (middle age, old age). In this humorous presentation René will present the

that are still to come (middle age, old age). In this humorous presentation René will present the
similarities between testing and life itself! He will show how testing is everywhere in your day-today life, and how simple life events impact (and have impacted) the testing profession. Of
course René will give an insight into how this xenogamy affected his own life. Would you like to
know how testing impacts all our day-to-day lives? Would you like to know how life itself
changed and still changes the testing profession? Join this session, and gain a new perspective
on Testing!
Schrijf in op de website, want dit wil je niet missen!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Woensdag 24 juni: Summer School 2015
De TestNet Summer School biedt een groot scala aan workshops. In de ochtend, middag en
avond kun je kiezen uit diverse workshops. Deze workshops worden georganiseerd door de
sponsors van TestNet, en ook nu weer is er voor ieder wat wils.
Het volledige programma staat nu op de website, en daar kan je je ook inschrijven.
De Summer School wordt dit jaar mogelijk gemaakt door de medewerking van: DATPROF,
Preaegus, Ordina, SOGETI, Improve Quality Services, Polteq, CGI, Computest, KZA,
TrendIC, Bartosz ICT en TesterSuite.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Call for Papers Najaarsevenement geopend
De allerlaatste oproep voor de call for papers het najaarsevenement. Heb je nog niet
ingezonden, en wil je wel meedoen, doe het dan voor 30 mei. Het thema: Trends in Testen.
Waarom dit thema: Eens in de paar jaar wijdt de evenementencommissie een evenement aan
de trends in testen. In 2012 was de laatste keer. Inmiddels zijn we drie jaar verder en diverse
nieuwe begrippen hebben hun intrede in het testvak gedaan of zijn van niche naar common
practice verschoven. Reden om het najaarsevenement te wijden aan trends in testing. Dus als
je hier je ervaring over wil delen, dit is de kans.
Stuur je inzending uiterlijk op 30 mei in naar evenement@testnet.org.
Je vindt de Call for Papers op de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
TestNet LinkedIn groep.
Archief TestNetNieuwsFlits.
TestNetNieuws Magazine
De voorjaarspecial staat op de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

