Onderwerp: FW: ALV | Mobile | Abstracts | DevOps | Testen op het spoor
Datum:
donderdag 20 oktober 2016 11:19:30 Midden-Europese zomerIjd
Van:
Ruud Teunissen
Aan:
Ruud Teunissen

We hadden al gemeld: “Maart roert zijn staart”.
Daarom laat TestNet uitgebreid van zich horen in de staart van Maart.
En ook in April, blijft het niet stil!
TestNetNieuwsFlits Maart 2016 - 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws
In De authentieke tester: kunst of kitsch? gaat Damien van der Wal in op de toekomst van de
authentieke tester.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21 maart 2016: Algemene Leden Vergadering, NBC Nieuwegein
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vindt plaats op 21 maart 2016 om 16:00 in het NBC
te Nieuwegein. LET OP: voor deelname aan de ALV kun je je tot uiterlijk 3 dagen voor de ALV
via onze website aanmelden en dien je je te kunnen identificeren als lid met je naam en
lidmaatschap-nummer.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avond 21 maart 2016: Mobile
Tijdens deze thema-avond laat Jan Bertijn ons kennis maken met de tool “Xamarin" en gaat
Hans Becker in op Crowdtesting.
Meer informatie vind je op de website, waar je je uiteraard ook kunt inschrijven
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avond 21 maart 2016: Hoe schrijf ik een goede abstract.
Tijdens deze workshop gaan Rik Marselis en Peter van Tulder uitgebreid in op hoe je een
goede abstract kunt schrijven voor een conferentie of event.
Meer informatie vind je op de website, waar de inschrijving is geopend!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avond 31 maart 2016: DevOps in de Praktijk, Hajé Heerenveen
Arjen Hiemstra en Marco Kroonwijk (beiden ING) delen hun ervaringen met Continuous
Delivery (CD) in een omgeving waar voornamelijk door externe partijen geleverde applicaties
onderhouden worden. Pascal Dufour (Stater) laat met “Devops elke dag kleine stapjes vooruit”
zien hoe binnen Stater de transitie wordt aangepakt richting Devops.
Kijk voor meer informatie en/of het aanmelden op de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avond 11 april 2016: De NS bij TestNet - Praktijkervaring met testen op het spoor
Er gebeurt op testvlak erg veel bij de NS. TestNet en de NS hebben een tweetal sporen
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ingericht en bieden je zo de mogelijkheid om de tracks te kiezen die jou het meest interesseren.
Spoor A:
Presentatie 1a:
Huub van der Wouden gaat in op hoe ervaringen op luchthavens hebben bijgedragen aan de
opzet van het Test Competence Center
Presentatie 2a:
Stijn van den Brand en Paul Custers staan stil bij de werkwijze, tools en inrichting van het
Test Competence Center.
Spoor B:
Presentatie 1b:
Wilfred Wattel en Marijn van Gemert geven inzicht in hoe zij omgaan met productiedata,
logging analyses en rule engines.
Presentatie 2b:
Onno Wierbos en Remco Blewanus delen hun ervaring met non-functional testen.
Kijk voor meer informatie 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.
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