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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
"Wat je als tester moet weten over SSD" door Shailendra Joeloemsing
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vacature bestuurslid Informatievoorziening en beheer
Als bestuurslid werk je mee aan de leuke en gezonde vereniging TestNet! Als verantwoordelijke
voor informatievoorziening en beheer draag je zorg voor het informeren van de leden over alles
wat er binnen de vereniging speelt. Het beheren van de tools waarmee dat gebeurt, zoals de
website en diverse social media kanalen, hoort daar ook bij. In de TestNetNieuws-redactie zitten
enthousiaste redacteuren die invulling geven aan inhoudelijke artikelen in de diverse
TestNetNieuws vormen. Kortom: een interessante positie die een goed inkijkje geeft in wat
binnen TestNet en in de test scene gebeurt. En een prima mogelijkheid voor het uitbreiden en
verstevigen van je netwerk in de testwereld!
Aanmelding bij secretaris@testnet.org.
Lees meer op de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 oktober Najaarsevenement 'Trends in Testing': schrijf je in!
De laatste week voor het najaarsevenement is ingegaan en de teller staat op 440
aanmeldingen. De drukte begint dit jaar al vroeg: de workshops zijn bijna vol. Er zijn nog enkele
plekken bij 'Exploratory testen: do the bug hunt!' van Rob van Steenbergen en Klaas Durk
Toonen. Ook is er nog plek bij 'We gaan testdata managen. En nu?' van Marten Bakker en
Marco den Haan. Heb je je nog niet ingeschreven, doe dat dan nog snel!
Doe het snel 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!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 November - Thema-avond op locatie: bol.com
Op 12 november zijn we te gast op locatie bij bol.com. Bol.com is een van Neerlands koplopers
als het gaat om Agile/Scrum-gebaseerd werken. Ook testen heeft daarin een belangrijk
aandeel. Op deze avond zijn zij bereid hun ervaringen met ons te delen. De inschrijving opent

aandeel. Op deze avond zijn zij bereid hun ervaringen met ons te delen. De inschrijving opent
op 12 oktober. In totaal hebben we plaats voor 50 deelnemers.
Voor meer informatie en inschrijving ga je naar de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enquête
In de vorige nieuwsflits gaven we een eerste terugkoppeling op de TestNet-ledenenquête. Deze
week gaat de terugkoppeling over de informatievoorziening van TestNet. Ook op dit onderwerp
over het algemeen ruime voldoendes. TestNet Nieuws krijgt van 76% van de respondenten een
voldoende. In 9% is het oordeel onvoldoende, in de overige gevallen geeft men geen mening.
De algemene informatievoorziening (via allerhande media, zoals de website, social media,
email) scoort is 91% van de gevallen voldoende, en in 6% onvoldoende. Dat zijn mooie scores,
maar toch kijken we graag naar de kritieken. Een aantal punten die we meerdere malen
terugzien: niet teveel dezelfde informatie laten terugkeren in de Nieuwsflitsen; opzetten van een
forum; TestNet Nieuws minder lang maken en vaker laten uitkomen. Deze punten worden in de
komende bestuursvergadering geëvalueerd, uiteraard met de doelstelling om de
informatievoorziening verder te verbeteren.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

