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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
De Kijk van Kees: simpel is het moeilijkst.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 oktober Najaarsevenement 'Trends in Testing': schrijf je in!
Marten Bakker vertelt in zijn 'Subset, less is more' over het gebruik van testdata, en dan
specifiek hoe het gebruik van een beperkte set voordeel oplevert voor project en organisatie.
Eric Bits vertelt hoe je als tester overleeft in het constant veranderende IT-landschap en hoe de
wereld eruit ziet in 2020 in 'the tester is dead, long live the tester'. Nathalie Rooseboom de
Vries van Delft ziet een toekomst waarin de tester bij uitstek geschikt is om een nieuwe rol te
aanvaarden als hoeder om de maatschappij te behoeden voor onjuist gebruik of misbruik van
data door overheden, bedrijven, maar ook zichzelf. Wil je weten wat testen te maken heeft met
een witte klaver? Rudi Niemeijer vertelt het je in zijn presentatie: 'Trifolium Repens, de nieuwe
testbasis voor Agile en waterval testen', waarbij hij de nieuwe testbasis voor de toekomst van
testen beschrijft.
Meld je aan 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.
De inschrijving is geopend op de website, wees erbij!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enquête
De TestNet Ledenenquête 2015 is inmiddels gesloten. We hebben input ontvangen van
ongeveer 250 leden. Evenementencommissie en bestuur zullen de komende tijd de resultaten
analyseren en met jullie delen. Houd de nieuwsbrief in de gaten.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

