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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
De leukste / ergste testervaring van Thomas de Laet
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terugblik najaarsevenement
Op 14 oktober vond het najaarsevenement van TestNet plaats. Het was een bijzonder geslaagd
evenement. Ruim 650 deelnemers hebben genoten van 2 prima keynote-presentaties, 7
workshops en 16 parallel-presentaties in een mooie entourage en met een uiterst gezellige en
informatieve informatiemarkt. Namens evenementencommissie en bestuur bedanken we alle
sprekers, sponsors, trackchairs en leden die de dag tot een succes gemaakt hebben. Inmiddels
stromen de presentaties binnen. Deze worden gepubliceerd op de website. Hier zullen in de
loop van de week ook de foto's gepubliceerd worden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enquête
In de leden-enquête die we begin september hebben gehouden hebben we een aantal vragen
gesteld over de Summer School. Onze verwachting als evenementencommissie was dat het
rapportcijfer voor dit evenement, gezien de bezoekersaantallen, lager zou scoren dan de vooren najaarsevenementen. Jullie geven echter aan dat je erg tevreden bent over de
SummerSchool. Regelmatige bezoekers geven zelfs aan dat de SummerSchool vanwege het
interactieve karakter en de louter workshop-gedreven invulling leuker is dan voor- en
najaarsevenement. Wel geeft een aantal van jullie aan dat de Summer School commerciëler
van insteek lijkt dan de andere evenementen. Wat dat betreft is een stukje uitleg op zijn plaats:
de SummerSchool is een dag die georganiseerd wordt door onze sponsoren. We geven de
sponsoren, als dank voor hun bijdrage aan TestNet, de gelegenheid om een eigen verhaal te
vertellen, ditmaal in tegenstelling tot voor- en najaarsevenement en thema-avonden, niet door
ons op inhoud geselecteerd. Wel willen we dat de workshop, en de daarin gedoceerde kennis,
praktisch toepasbaar zijn voor leden die niet bij die sponsor werken. Dat verklaart echter wel
waarom de SummerSchool, meer dan andere evenementen, een commercieel tintje heeft.
Volgende week een terugkoppeling op de werkgroepen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 oktober - Thema-avond Testen bij de Politie
De thema-avond 'Testen bij de Politie' is in trek, en terecht. Vanuit vier verschillende
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 product owner, teamleider, testmanager en business-ondersteuner die allen nauw bij
het testen zijn betrokken.
De inschrijving is nog open, wees erbij en schrijf je snel in op de website!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 November - Thema-avond op locatie: bol.com
Het maximum aantal inschrijvingen voor deze thema-avond is bereikt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vacature bestuurslid Informatievoorziening en beheer
Aanmelding bij secretaris@testnet.org. Lees meer op de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
TestNet LinkedIn groep.
Archief TestNetNieuwsFlits.
TestNetNieuws Magazine
De najaarspecial 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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

