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Soms moet je iets doen wat je nog nooit gedaan hebt en dat kan best “eng” zijn. Dan
helpt het om aan je jeugd terug te denken toen je continu dingen deed die je nog nooit
gedaan had. En laat je, als je oud genoeg bent, inspireren door Pipi Langkous: “Ik heb
het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan”.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Kees Blokland deelt in de Kijk van Kees de groeipijntjes van de migratie naar de cloud.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Connect.FRL / NGI-NGN / TestNet bijeenkomst 19 april 2016, Leeuwarden: DevOps komt
eraan! Heb jij de T-shaped skills van morgen?
Volgende week dinsdag 19 april organiseert TestNet in samenwerking met NGI-NGN en
Connect.FRL een thema-avond & workshop over de T-Shaped skills die een IT-er, dus ook een
tester, "morgen" nodig heeft. Philip Bote Dijkstra, Rob Bartelds en Rik Marselis nemen ons
mee in de wereld van T-Shaped skills, DevOps en Automation.
Leden van TestNet hebben gratis toegang. Meld je aan op de website van NGI-NGN en vermeld
daarbij "lid van TestNet" gevolgd door je lidmaatschapsnummer. Voor niet-leden kost het 35
euro. Deze avondbijeenkomst is in Leeuwarden.
Voor meer informatie en om je aan te melden, bezoek de website van NGI-NGN.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voorjaarsevenement “Verbreed je basis – nieuwe vaardigheden voor testers”
Op 11 mei 2016 vindt in het NBC in Nieuwegein het voorjaarsevenement plaats.
Het belooft een drukke dag te worden met een breed palet aan onderwerpen. Ook het
netwerken is weer gegarandeerd aangezien qua stand-sponsors het evenement is uitverkocht.
Bekijk het volledige programma 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.
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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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