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Liever op tijd dan te laat: de vrijwilligers van TestNet wensen je fijne feestdagen!
TestNetNieuwsFlits December 2015 - 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Cartoon van Gerard: Testautomatisering…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Call for Papers Voorjaarsevenement 2016: deadline 24 januari
De deadline laat weliswaar nog 6 weken op zich wachten, maar dat weerhoudt ons er niet van
nogmaals een oproep te plaatsen.
Het testvak wordt steeds breder en de benodigde skills en ervaring daarmee dus ook. Wij willen
van jullie horen welke dingen jullie hebben geholpen om een betere bijdrage te leveren.
In de Agile-context wordt de T-shaping geroemd: heb je ervaring hiermee, deel deze met ons!
Non-functional aspecten worden steeds vaker getest: heb je kennis hiervan, deel deze met ons!
Testers worden steeds vaker gevraagd buiten hun comfort-zone te stappen en mee te denken
over de te bieden oplossing: heb je ervaring hiermee, deel deze met ons!
Ook wordt de “User Experience” steeds belangrijker: heb je kennis hiervan, deel het met ons!
Dit zijn maar enkele voorbeelden van onderwerpen die aansluiten bij het thema van het
voorjaarsevenement 2016:
"Verbreed je basis: nieuwe vaardigheden voor testers!"
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-avonden 2016
Wil je meer weten van Agile-testen: op 14 januari verzorgt de werkgroep Agile-testen een
thema-avond. Ben je geïnteresseerd in Ketenregie: zet dan 2 februari in je agenda.
Op 21 maart is het druk: naast de Algemene Ledenvergadering, zijn twee sessies gepland. De
eerste gaat in op Mobile, de tweede geeft inzicht hoe je succesvol een abstract voor een
(TestNet) evenement schrijft.
De volledige agenda van geplande evenementen vind je op de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
TestNet LinkedIn groep.
Archief TestNetNieuwsFlits.
TestNetNieuws Magazine

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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

