Van:
Onderwerp:
Datum:
Aan:

Kees Blokland Kees.Blokland@polteq.com
Voorjaarsoproepen | Bijna de laatste kans | Goede Agile Voornemens en Ketenregie
6 maart 2016 21:43
Kees Blokland Kees.Blokland@polteq.com

Wij laten onze goede voornemens niet varen en blijven dan ook inhoudelijk sterke themaavonden organiseren!
TestNetNieuwsFlits Januari 2016 - 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Call For Articles – Voorjaarsnummer 2016!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Call for articles voorjaarsnummer TestNetNieuws magazine
We zijn weer begonnen aan de voorbereidingen van ons goed gelezen TestNetNieuws
Magazine welke in het voorjaar gaat verschijnen. Voor deze editie verwelkomen wij artikelen,
die een relatie hebben met het thema van het evenement: ‘Verbreed je basis: nieuwe
vaardigheden voor testers!’.
Lees verder in de weekly.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Call for Papers Voorjaarsevenement 2016: deadline 24 januari
De deadline komt steeds dichterbij! Over nog geen 2 weken is je kans voorbij.
"Verbreed je basis: nieuwe vaardigheden voor testers!"
Enkele voorbeelden van onderwerpen die aansluiten bij het thema van het voorjaarsevenement:
In de Agile-context wordt de T-shaping geroemd: deel je ervaring hiermee met TestNet!
Non-functional aspecten worden steeds vaker getest: deel je kennis hierover met ons!
Testers worden steeds vaker gevraagd buiten hun comfort-zone te stappen en mee te
denken over de te bieden oplossing: deel je ervaring hiermee met TestNet!
De “User Experience” wordt steeds belangrijker: deel je kennis hierover met ons!
Programmeren is een must voor testers: deel je ervaring met TestNet!
Grijp deze kans om actief bij te dragen aan TestNet en het voorjaarsevenement een succes te
maken. De complete call for papers vind je op de website.
Daar vind je ook de templates voor inschrijving.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avond 14 januari 2016: Goede Agile Voornemens
Het is nog niet te laat om deel te nemen aan de eerste thema-avond van 2016. De avond wordt
verzorgd door de werkgroep Agile Testen. Meer informatie over deze werkgroep vind je op de
werkgroep-pagina.
Tijdens deze avond staan uw goede Agile voornemens centraal en wordt u mee genomen in 3
Agile stadia: van een organisatie die zijn eerste stappen zet in Agile tot een organisatie die zeer
ervaren is. Aan de hand van de daily stand-up, planning en stakeholdermanagement worden de

ervaren is. Aan de hand van de daily stand-up, planning en stakeholdermanagement worden de
stadia toegelicht. De werkgroep deelt haar lessons learned met u, maar hoort ook graag die van
u. Aan het eind van deze entertainende avond gaat u naar huis met concrete tips uit de praktijk,
waarop u uw goede agile voornemens voor de rest van 2016 kunt baseren.
De inschrijving is geopend op de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avond 2 februari 2016: Ketenregie
De keten is zo sterk als de zwakste schakel. In het Tv-programma met deze naam is het simpel:
ben je de zwakste schakel dan lig je eruit. In onze praktijk is dat helaas niet mogelijk. Wat wel
mogelijk is, is vanuit testen een belangrijke bijdrage leveren aan het pro-actief versterken van
de ketens.
Bart-Jan de Leuw vervult binnen het Ministerie van I&M de rol van ketentestmanager. Hij
vertelt ons over de toepassing van Solution Quality Management en de kracht van proefdraaien
en ketentesten in het bereiken van de landelijke samenwerking.
Volgens Kees Lindhout ligt de oplossing in een goed huwelijk tussen kwaliteitszorg, testen en
verandermanagement. Testers zijn in zijn ogen als geen andere beroepsgroep in staat nuttige
diensten te bewijzen in deze keten. Maar hoe? Wat is dan deze ontwikkeling precies? Wat zou
de rol van de testprofessional moeten zijn? Kunnen ze dat ook? Welke voetangels en klemmen
vinden we op ons pad?
De inschrijving is geopend 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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

