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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Cartoon: Testers overbodig in 2020!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terugblik TestNet najaarsevenement
Voor degenen die nog graag terugblikken op het najaarsevenement, de foto's en het gros van
de presentaties is te bekijken op onze bibliotheek-pagina van het evenement.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enquêteresultaten - vervolg
Een deel van de TestNet leden-enquête 2015 ging over de SummerSchool, daarover hebben
we vorige week in de Nieuwsflits een terugkoppeling gegeven. Deze week een terugkoppeling
op een ander specifiek doel van de enquête: de werkgroepen. TestNet kent al jaren de
mogelijkheid om je aan te sluiten bij een werkgroep, zoals 92% van de ge-enquêteerden al wist.
De volgende werkgroepen zijn actief: Business Intelligence, HBO Curriculum, Agile, Model
Based Testing en Testautomatisering. Middels de enquête hebben we willen onderzoeken wat
het groeipotentieel van de werkgroepen is. Daar komt uit dat er geen grote verschuivingen te
verwachten zijn op dit gebied. Drie procent geeft aan al lid te zijn van een werkgroep, en vier
procent geeft aan interesse te hebben in het deelnemen aan een werkgroep. De overige geenquêteerden geven aan geen interesse te hebben, met als verreweg de belangrijkste reden:
geen tijd/geen prioriteit. Wel zullen we volgend jaar een proef starten met een nieuw werkgroepconcept, met een korte en vaste doorlooptijd en een heldere timebox. Daarover berichten we in
de nabije toekomst in meer detail.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
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