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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly "Er valt constant wat bij te leren.", aldus Rob van Steenbergen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
De summerschool wordt dit jaar mogelijk gemaakt door: DATPROF, Praegus, Ordina, SOGETI,
Improve Quality Services, Polteq, CGI, Computest, KZA, TrendIC, Bartosz ICT en
TesterSuite.
Het volledige programma staat nu op de website, en daar kan je je ook inschrijven.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Call for Papers Najaarsevenement verlengd
Zoals gesteld in de extra nieuwsflits, de inzendtermijn is verlengd tot en met zondag 14 juni.
Heb je nog niet ingezonden, en wil je wel meedoen, doe het dan alsnog.
Denk bij 'Wat is er nieuw: Trends in Testing' niet uitsluitend groot. We zoeken niet uitsluitend
visionaire verhalen over ontwikkelingen die het testvak de komende jaren gaan bepalen.
Elke presentatie over een tool, techniek, aanpak of ervaring kan nieuw, en daarmee voor (een
deel van) de testcommunity interessant zijn. En wat voor jou wellicht al een tijd heel gewoon is
kan voor een ander weer een eye-opener zijn.
Stuur je inzending uiterlijk op 14 juni 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.
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