Onderwerp: FW: ZomerWorkShops | Last call for het najaarsevenement | Nederlandse Testdag
Datum:
donderdag 20 oktober 2016 11:13:42 Midden-Europese zomerJjd
Van:
Ruud Teunissen
Aan:
Ruud Teunissen

Je weet dat je echt toe bent aan vakantie, als je collega’s tegen je zeggen:
“Ook wij zijn toe aan jouw vakantie”.
TestNetNieuwsFlits Juli 2016 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De afgelopen weken in de TestNetNieuws Weekly
In “Scrum, burn-out en de Tai Chi-spective” gaat Nathalie Rooseboom de Vries – van Delft in op
het feit dat ICT’ers dat last krijgt van een burn-out, al dan niet SCRUM-gerelateerd.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TestNet ZomerWorkshops 2016 – 13 juli 2016, NBC Nieuwegein
Volgende week is het zover. Op 13 juli worden diverse zomerworkshops verzorgd door een deel
van de sponsors van TestNet.
Allerhande onderwerpen die spelen in de wereld van testen en IT komen aan de orde, te veel
om ze allemaal te benoemen in deze “flits”, maar een aantal benoemen mag wel een keer:
In “Eerste hulp bij het anonimiseren van data” leer je hands-on hoe data te
anonimiseren en bruikbaar voor testen te houden.
“Requirement Awareness” gaat in lijn met het thema van het voorjaarsevenement in op
de toegevoegde waarde van requirementsengineering voor testen;
“TestOps: How to setup and take-down Test Environments in the Cloud Infrastructure”
gaat in op een ander fenomeen waar steeds meer testers mee te maken krijgen: het
zelfstandig, voor een korte periode “up” en “down” brengen van een volledige
testomgeving.
LET OP: als je na een productieve dag op je werkplek wil aansluiten bij een avondsessie, het
eten is – in tegenstelling tot thema-avonden – vanaf 17:00u en de sessies beginnen om 18:00u.
Het volledige programma staat op onze website, net als alle details over de workshops.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Call for Papers Najaarsevenement – deadline 10 juli
Dit weekend - 10 juli – is de laatste kans om in te sturen voor het najaarsevenement. Het thema
“1110 Testautomatisering: Testen met enen en nullen” biedt ruimte aan presentaties en
workshops met:
meer aandacht voor technische skills,
automatisering van het testen,
de nauwe(re) samenwerken met development en beheer,
het inrichten van testomgevingen,
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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!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nog een call for papers: Nederlandse Testdag – deadline 14 juli
Hoewel een evenement van derden, bij deze toch een melding van een andere mogelijkheid om
te spreken op een event/conferentie.
De Nederlandse Testdag wordt dit jaar door UvA en HvA georganiseerd en heeft ons benaderd
of wij dit onder de aandacht willen brengen bij onze leden. Bij deze.
Details en de call for papers vind je op de website van de Nederlandse testdag.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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