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In tegenstelling tot de snelheidscontroles van de politie: wij stoppen NIET met flitsen als
deze flits steeds beter gelezen wordt en leidt tot het druk bezoeken van onze website,
avonden en events
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
In De leukste/ ergste testervaring vertelt Patrick Duisters over zijn ervaringen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Algemene Leden Vergadering: 21 maart 2016, NBC Nieuwegein
Voorafgaand aan de thema-avond Mobile en workshop “Hoe schrijf ik een abstract”, vindt in het
NBC in Nieuwegein de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) plaats. Als lid van TestNet
ben je welkom om deze vergadering bij te wonen en op deze manier inspraak te hebben in
onze vereniging.
De agenda vind je op de website, waar je je ook kunt aanmelden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avond 21 maart 2016: Mobile
De eerste spreker is bekend! Jan Bertijn van KZA, laat ons kennis maken met “Xamarin", een
tool waarmee het mogelijk is apps te schrijven in C# en de code te hergebruiken voor
verschillende platformen. Daarnaast geeft deze tool de tester een aantal handige toepassingen
zoals de mogelijkheid om de front-end van een app geautomatiseerd te testen en te controleren
of de app devices goed functioneren.
De tweede spreker volgt binnenkort!
De inschrijving is geopend op de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avond 21 maart 2016: Hoe schrijf ik een goede abstract
Dat een abstract 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.
In deze thema-avond, parallel aan de thema-avond Mobile, verzorgen Rik Marselis en Peter
van Tulder de workshop 'hoe schrijf ik een goede abstract'.
De inschrijving is geopend op de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het TestNetNieuws magazine zoekt auteurs
Op 15 maart 2016 start de redactie het afrondende werk voor het TestNetNieuws Magazine.
Maak gebruik van deze kans om als auteur bij te dragen. We zijn op zoek naar verhalen over

Maak gebruik van deze kans om als auteur bij te dragen. We zijn op zoek naar verhalen over
niet voor de hand liggende vaardigheden die je als tester hebben verder geholpen. Denk hierbij
niet alleen aan het toepassen van DevOps of Continuous Integration (op zich ook interessant),
maar aan vaardigheden.
Zoals gezegd, 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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

