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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Yanto Hesseling komt met 'Het eigen Agile Testing Manifesto'
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Call for Papers Voorjaarsevenement 2016: deadline 24 januari
De Call for Papers voor het voorjaarsevenement van 2016 is open!
Dit keer is de uitdagende titel:
"Verbreed je basis: nieuwe vaardigheden voor testers!"
Aan jullie de oproep om datgene wat helpt om een goede tester te zijn en te blijven met ons te
delen. Denk hierbij niet alleen aan de kennis die je opdoet in de basisopleiding van de tester,
maar met name aan de kennis die je hebt opgedaan in het werkveld. Er zijn vele tools,
technieken, vaardigheden, trucs, aanpakken die niet typisch voor het testvak zijn, maar die ons
in staat stellen om ons werk beter te doen. Daarnaast is het testvak, of het nu gaat om
functioneel, performance-, security- of andere testvariëteiten, constant onderhevig aan trends in
de markt, waardoor de kennis van de context waarbinnen we ons werk uitvoeren, constant
verandert. Het voorjaarsevenement 2016 gaat dan ook over alle zaken die je vormen en
versterken als tester.
De complete call for papers vind je op de website.
Daar vind je ook de templates voor inschrijving.
De inzendingstermijn sluit op 24 januari.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avond 7 december: Security
Security testen wordt steeds belangrijker. Wil je hiervan kennis opdoen? Kom dan op 7
december naar de thema-avond Security.
Rob Smit, information security manager, vertelt over zijn ervaringen met de ISO27001
certificatie van de hele divisie Healthcare binnen VCD. Hij vertelt ons meer over deze norm en
standaard voor informatiebeveiliging en gaat in op wat deze voor het testen in de dagelijkse
praktijk betekent.
Eliane van Esch en Edward van Deursen (security expert binnen Sysqa) hebben gemerkt dat
veel testers security op een of andere manier uit de weg gaan, terwijl iedere tester wel
testgevallen uitvoert die een security kwaliteitskenmerk raakt. Met deze bewustwording kijken
we verder naar het security testen. De presentatie voert langs de belangrijkste normen die voor
iedere tester interessant zijn, en behandelt een aantal generieke security testgevallen die niet in
een (regressie) testset mogen ontbreken.

De inschrijving is geopend op de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avond Noord - 8 December
Op 8 december vindt de laatste thema-avond Noord van dit jaar plaats. Op deze avond staan
twee onderwerpen op het programma.
Marten Bakker van Datprof vertelt over testdata management. Hij geeft inzicht in het belang
van testdata management en laat zien hoe je hier mee je voordeel mee kunt doen.
John van der Molen van TestWerk neemt ons mee in testketens binnen het hoger onderwijs. In
zijn presentatie vertelt hij aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden hoe het testen in de
Hoger Onderwijs keten aangepakt wordt en wat de toekomstplannen zijn om de testen voor een
deel te automatiseren.
De inschrijving staat open, dus schrijf je meteen in op de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
TestNet LinkedIn groep.
Archief TestNetNieuwsFlits.
TestNetNieuws Magazine
De najaarspecial staat op de website..
Terugblikken op het najaarsevenement 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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

