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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Interview met Michiel van der Voort.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Evenement derden: QA&TEST Bilbao | October 14/15/16, 2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 oktober Najaarsevenement 'Trends in Testing': schrijf je in!
Tijdens het evenement "trends in testen" hebben we twee boeiende keynotes. De eerste haakt
in op de trend van Agile werken. Paul Rutter is manager van de testers bij de BBC (ja
inderdaad, die Britse omroeporganisatie) en is o.a. verantwoordelijk voor hun apps. Hij vertelt
hoe ze bij de BBC omgaan met backlogs, en het feit dat ze de sprints hebben afgeschaft. Hoe
ze dat doen? Kom luisteren.
De keynote aan het eind van de avond is door Rini van Solingen, een bekende IT-expert. Hij
bekijkt de trend dat teams steeds meer uit multitalenten bestaan. En dat zou dus het einde van
de tester zoals wij die kennen, kunnen betekenen. Maar is ons mooie testvak dan gedoemd te
verdwijnen?
Inschrijven en programma op de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 oktober - Thema-avond Testen bij de Politie
Op 26 oktober staat de thema-avond in het teken van testen bij de Politie. Vanuit vier
invalshoeken wordt deze avond een beeld gegeven van de ervaringen die zijn opgedaan tijdens
de ontwikkeling van apps in een scrum-aanpak bij de Politie.De vertegenwoordigde rollen zijn
die van productowner, teamleider, testmanager en business-ondersteuner die allen nauw bij het
testen zijn betrokken. Het doel van de avond is met name het met elkaar delen van ervaringen.
Interactie tussen de sprekers en deelnemers is hierbij vanzelfsprekend.
Wees erbij!
Inschrijven en programma op de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enquête
De TestNet Ledenenquête 2015 staat nog slechts een paar dagen open. Als je deze nog niet
hebt ingevuld, ga dan naar het mailtje dat je van ons hebt ontvangen en vul deze alsnog in. De
enquête sluit op 20 september.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
TestNet LinkedIn groep.

Archief TestNetNieuwsFlits.
TestNetNieuws Magazine
De voorjaarspecial staat op de website.
Terugblikken op het voorjaarsevenement op de website met de foto's en de presentaties.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

