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Vandaag is het 30 juni. De dag waarop in 1921 de Chinese Communistische partij wordt
opgericht, in 1936 “Gone with the wind” wordt gepubliceerd, in 1938 de eerste strip van
Superman verschijnt, in 1953 de eerste Corvette van de lopende band rolt en in 1990 de
eerste HDTV uitzending wordt ontvangen in Nederland.
Wat zullen we ons later herinneren van 2016?
TestNetNieuwsFlits Juni 2016 - 5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De afgelopen weken in de TestNetNieuws Weekly
“Verhalen voor onderweg” zijn precies wat de titel zegt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kenniscafé – De tester van 2022 – 5 september, Hajé Heerenveen
Als tester kun je je afvragen: "Is mijn rol als tester nog relevant?" "Heb ik andere vaardigheden
nodig om mijn werk uit te voeren?" "Gaat mijn rol verdwijnen?".
Op 5 september organiseren we een kenniscafé om in een ongedwongen en gastvrije sfeer de
toekomst van ons als tester te bespreken en te bediscussiëren.
De avond wordt verzorgd door Yanto Hesseling, Rob Punter en Erik Bits.
Bezoek de website voor meer informatie!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TestNet ZomerWorkshops 2016 – 13 juli 2016, NBC Nieuwegein
Investeer in jezelf en verbreed je kennis. Kom op 13 juli naar de zomerworkshops, verzorgd
door diverse sponsors van TestNet. Hier vind je meer details over de workshops!
De ZomerWorkshops beginnen om 9:00u in de ochtend en eindigen om 21:00u in de avond.
De TestNet ZomerWorkshops zijn voor TestNet leden gratis, maar ook gratis toegankelijk voor
studenten en docenten van HBO en WO.
Het programma staat op onze website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Call for Papers Najaarsevenement – deadline 10 juli
Al een paper ingestuurd? Je hebt nog tot en met 10 juli de kans om in te sturen voor het
najaarsevenement met het thema “1110 Testautomatisering: Testen met enen en nullen”.
Gezocht: presentaties en workshops met meer aandacht voor technische skills, automatisering
van het testen en de nauwe(re) samenwerken met development en
beheer, …
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Stuur jouw verhaal en jouw visie in over de digitalisering van ons vakgebied.
Lees de volledige call for papers en download de informatie op de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Call for Articles Najaarsnummer – deadline 15 augustus
Is een presentatie (nog) een stap te ver? Stuur dan je verhaal of artikel in voor het
najaarsnummer dat bol gaat staan van verhalen in lijn met het thema “1110
Testautomatisering: Testen met enen en nullen”. De redactie is te allen tijde bereid mensen
te helpen bij het vervolmaken van hun inzending!
Lees de volledige call for articles 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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