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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Van de redactie: Weer een jaar! (Rob van Steenbergen)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avonden en evenementen 2016
Een van de dingen die de meesten van ons vóór het begin van het nieuwe jaar doen, is het
fenomeen “goede voornemens”. Bij deze een overzicht van alle reeds geplande thema-avonden
en evenementen die TestNet organiseert in 2016. Jouw kans om deze nu alvast vast te leggen
in je agenda en zo te voorkomen dat er iets tussenkomt.
14/01, 18:00-21:00 – Thema-avond Agile Testen – NBC Nieuwegein
02/02, 18:00-21:00 – Thema-avond Ketenregie – NBC Nieuwegein
21/03, 16:00-18:00 – Algemene Ledenvergadering – NBC Nieuwegein
21/03, 18:00-21:00 – Thema-avond Mobile – NBC Nieuwegein
21/03, 18:00-21:00 – Thema-avond “Hoe schrijf ik een goede abstract” – NBC Nieuwegein
11/05, 09:00-21:00 – Voorjaarsevenement “Verbreed je basis” – NBC Nieuwegein
15/06, 18:00-21:00 – Thema-avond DevOps – NBC Nieuwegein
13/07, 09:00-21:00 – TestNet ZomerWorkshops 2016 – NBC Nieuwegein
08/09, 18:00-21:00 – Thema-avond Testtechnieken –NBC Nieuwegein
09/11, 18:00-21:00 – Thema-avond Programming for testers – NBC Nieuwegein
13/12, 18:00-21:00 – Thema-avond TestNet Hackaton – NBC Nieuwegein
11/10, 09:00-21:00 – Najaarsevenement – NBC Nieuwegein
Wat nog ontbreekt zijn de thema-avonden in het Noorden en die op locatie. Zodra deze bekend
zijn (thema en/of locatie) krijg je een update in de nieuwsflits.
Inhoud en details van alle evenementen vind je op de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Call for Papers Voorjaarsevenement 2016: deadline 24 januari
Vergeet ook niet de deadline voor de call voor papers: over 4 weken is de sluitingsdatum!
De complete call for papers vind je op de website.
Daar vind je ook de templates voor inschrijving.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
TestNet LinkedIn groep.
Archief TestNetNieuwsFlits.
TestNetNieuws Magazine
De najaarspecial staat op de website..

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

