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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 - 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De afgelopen weken in de TestNetNieuws Weekly
Omdat er afgelopen week geen TNNF is gepubliceerd, bij deze 2 aankondigingen:
In de reeks “De leukste / ergste testervaring” heeft Arthur van Rossum de pen opgepakt.
In “Agile Frameworks geven je vleugels” gaat Frank Ouwehand in op het bouwen van scaling
frameworks.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Komkommertijd – vrij naar wikipedia
Bij TestNet is het qua avonden “rustig” en is er in dat opzicht sprake van “komkommertijd”:
Komkommertijd is een periode van het jaar waarin weinig nieuws te melden is omdat testers op
vakantie zijn. F.A. Stoett (5 mei 1863 - Nijmegen, 27 april 1936, Nederlands taalkundige)
omschrijft de komkommertijd als een slappe tijd, waarin weinig zaken gedaan worden, dus in
augustus, als er veel komkommers zijn en de handel over het algemeen niet zeer levendig is.
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de volgende avonden en evenementen:
Kenniscafé: De tester in 2022
Locatie: Haje Heerenveen
Datum: maandag 5 september 2016,
Tijd: 18:00 - 21:00
Thema-avond Testtechnieken
Locatie: NBC Nieuwegein
Datum: donderdag 8 september 2016
Tijd: 18:00 - 21:00
Najaarsevenement 2016
Locatie: NBC Nieuwegein
Datum: dinsdag 11 oktober 2016
Tijd: 9:00 - 21:00
Thema-avond Programming for testers
Locatie: NBC Nieuwegein
Datum: woensdag 9 november 2016

Page 1 of 2

Tijd: 18:00 - 21:00
Scrum, creatieve destructie!
Locatie: Nader te bepalen
Datum: woensdag 30 november 2016
Tijd: 18:00 - 21:00
Thema-avond TestNet Hackaton
Locatie: NBC Nieuwegein
Datum: dinsdag 13 december 2016
Tijd: 18:00 - 21:00
Zodra bekend worden de details gepubliceerd in de flits en op de website.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leergang ISO Square in DevOps/CD
Naast de bovenstaande “events” start dit najaar ook de leergang ISO Square in DevOps/CD.
Deze leergang bestaat uit een aantal interactieve sessies. Tijdens deze leergang ontwikkelen
we samen een wijze waarop verschillende onderdelen van ISO-SQuaRE en de toepassing van
de kwaliteitsattributen (ISO 25010) binnen DevOps-team worden samengevoegd.
Houd de website in de gaten voor meer nieuws!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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