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Omdenken: “Het probleem is vaak niet het gebrek aan nieuwe ideeën,
maar het loslaten van oude inzichten”.
TestNetNieuwsFlits Juni 2016 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De afgelopen weken in de TestNetNieuws Weekly
Een kijk op het samen werken aan samenwerken in “Van Samenwerken naar Synergie & Flow”
door Pepijn van de Vorst en diverse leestips van de redactie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avond DevOps – 15 juni 2016, NBC Nieuwegein
Op deze laatste thema-avond voor de zomer beantwoord Erik Peet de vraag 'Waarom
DevOps?', en gaat hij in op de principes van DevOps en de toepassing ervan bij Rabobank.
Pascal Dufour vertelt over zijn ervaringen met de implementatie van DevOps bij Stater: het
traject van een 2 maandelijkse release naar een 2 wekelijkse live gang. En in de nabije
toekomst nog wel korter. In deze presentatie komen de kleine stappen aan bod die Stater zet
om DevOps te realiseren.
Voor aanmelden en meer info, bezoek 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.
Het programma is op een haar na bekend. Als de laatste reactie binnenzijn dan vind je het terug
op onze website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Call for Papers Najaarsevenement – deadline 10 juli
Laten we van het najaarsevenement een nog groter succes maken. Met het thema zit het wel
snor:

“1110 Testautomatisering: Testen met enen en nullen”
Meer nadruk op technische skills, meer automatisering van het testen, T-shaping, sneller, vaker
en herhaalbaarder testen. Diverse testautomatiseringstools en frameworks wordt bij een
toenemend aantal bedrijven daadwerkelijk ingezet en zijn ze niet meer weg te denken als
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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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