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Als ik hoor dat een leverancier zijn product aanprijst als “het best geteste product”, dan
ben ik trots om tester te zijn. Goed testen wordt gebruikt als verkoopargument. Totdat ik
besef dat de leverancier eigenlijk wil zeggen “als beste uit de test gekomen”…
TestNetNieuwsFlits Mei 2016 - 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De afgelopen weken in de TestNetNieuws Weekly
Een kijk op de benodigde skills in ‘Van hard skills krijgt een tester nooit genoeg!’ door Randhier
Sheombar en Rik legt in zijn column de link tussen op vakantie gaan en exploratory testing.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terugblik
We kijken terug op een zeer geslaagd voorjaarsevenement. Met meer dan 600 bezoekers blijkt
ook het programma, de mogelijkheid tot netwerken en het delen van ervaringen met
gelijkgezinden populair.
Dank aan de sprekers die het tot een succes hebben gemaakt, dank aan de
evenementencommissie die het heeft gefaciliteerd.
Als je wilt nagenieten: de foto’s staan online. En als je nog eens terug wil bladeren door de
presentaties, de meeste zijn terug te vinden op de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Call for Papers Najaarsevenement – deadline 10 juli
Het thema voor het najaarsevenement is
“1110 Testautomatisering: Testen met enen en nullen”
Slechts weinigen zullen bestrijden dat het testvak steeds technischer wordt. Het belang van
testautomatisering neemt hierdoor al jaren toe. Ontwikkelingen als Agile en DevOps vergroten
de behoefte om sneller, vaker en herhaalbaarder testen. Diverse testautomatiseringstools en
frameworks zijn in ontwikkeling, en bij een toenemend aantal klanten worden ze daadwerkelijk
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ingezet. Eigenlijk zijn ze niet meer weg te denken als hulpmiddelen van de hedendaagse tester.
Daarom is het najaarsevenement, op een datum met louter enen en nullen, gewijd aan dit
onderwerp.
TestNet nodigt je graag uit om je verhalen in te sturen over (de ontwikkelingen op het gebied
van) testautomatisering en testtooling.
Lees de volledige call for papers en download de informatie op de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
TestNet LinkedIn groep.
Archief TestNetNieuwsFlits.
TestNetNieuws Magazine
De voorjaarsspecial staat op de website.
Terugblikken op het voorjaarsevenement 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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