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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Thema-avond: goede Agile voornemens. Een verslag door Gerben de la Rambelje
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Klim in de pen voor het voorjaarsnummer TestNetNieuws magazine
Artikelen en verhalen zijn nog steeds van harte welkom. De deadline voor het aanleveren van
een bijdrage aan het TestNetNieuws Magazine is 15 maart 2016.
Het thema van het magazine is zoals jullie weten: "Verbreed je basis: nieuwe vaardigheden
voor testers!".
Klim in de pen en schrijf! Een half A4-tje is genoeg (meer dan 4 iets te veel), dus grijp deze
kans om jouw unieke kennis en ervaring te delen met testend Nederland.
Lees de volledige oproep in de weekly.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avond 21 maart: Hoe schrijf ik een goede abstract
Elk jaar nodigen we je middels een Call for Papers uit om je presentatievoorstel in te sturen,
waarmee je een plekje kunt bemachtigen als spreker op het voor- of najaarsevenement van
TestNet. Dat een verhaal inhoudelijk goed moet zijn moge duidelijk zijn. De boodschap moet
echter ook kernachtig worden geformuleerd, in een heldere en smakelijke verpakking. Een
abstract is je schriftelijke elevator pitch: je wilt je lezer vangen met een pakkende titel en een
smaakmakende intro, en benieuwd maken naar de rest van je verhaal.
Zodra de inschrijving is geopend kun je hier terecht.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avond 31 maart, Heerenveen: DevOps in de praktijk
Iedereen heeft het erover of heeft erover gehoord. DevOps is “the way to go”. Maar hoe werkt
dat nou in de praktijk?
Kom op 31 maart naar Hajé Heerenveen om te luisteren naar praktijkervaringen met DevOps.
Zodra de inschrijving is geopend kun je je hier aanmelden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avond 11 april: De NS bij TestNet
In november 2013 zijn we vanuit TestNet op locatie bij de Nederlandse Spoorwegen geweest en
hoorden we over het belang van testen voor de NS. Inmiddels heeft het Test Competence
Center een flinke groei doorgemaakt. Dus tijd voor een update. En er is zoveel interessants
gaande bij NS dat je zelf kunt kiezen wat je wilt beluisteren. De ene zaal heeft verhalen die
vooral testmanagers aanspreken, de andere zaal richt zich op testengineers.
Zodra de titels van de presentaties bekend zijn vind je die op onze 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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

