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“Dank voor jullie deelname aan een geslaagde test”. Welke test? “Even geen flits”. En
hoezo geslaagd? “Dat is en blijft de vraag”.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De afgelopen weken in de TestNetNieuws Weekly
Een video review: “Supporting DevOps through testing”, een boek-recensie: “Getting Teams
Done, een praktische methode voor teamproductiviteit” en uiteraard de bij het TestNet
Magazine behorende “Van de redactie”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voorjaarsevenement “Verbreed je basis – nieuwe vaardigheden voor testers”
Zoals jullie weten, vindt op 11 mei 2016 in het NBC in Nieuwegein het voorjaarsevenement
plaats. De voorbereidingen zijn in volle gang, de sprekers zijn met warming up begonnen en het
NBC is bezig de laatste puntjes op de i te zetten
Vergeet niet je aan te melden en, als je in de ochtend naar een van de workshops gaat, een
keuze te maken: van Python via Lego, Model Based en RESTful langs Security naar de TShape.
In lijn met het thema komt tijdens de parallelle sessies een breed palet aan onderwerpen aan
de orde. En ook het netwerken is gegarandeerd aangezien qua stand-sponsors het evenement
is uitverkocht.
Bekijk het volledige programma op de website! En meld je aan…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TestNet ZomerWorkshops 2016 – 13 juli 2016
NBC Nieuwegein Op woensdag 13 juli vinden de TestNet ZomerWorkshops plaats (voorheen
de TestNet Summer School). De ZomerWorkshops bieden vanaf 9:00 in de morgen tot 21:00 's
avonds diverse workshop verzorgd door de sponsors van TestNet. Het programma volgt
binnenkort. De TestNet ZomerWorkshops zijn voor TestNet leden gratis, maar ook gratis
toegankelijk voor studenten en docenten van HBO en WO.
Blijf op de hoogte via de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
TestNet LinkedIn groep.
Archief TestNetNieuwsFlits.
TestNetNieuws Magazine
De najaarspecial staat op de website.
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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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