Onderwerp: FW: Tes(echnieken | Schrijf een ar4kel!
Datum:
donderdag 20 oktober 2016 11:11:26 Midden-Europese zomer4jd
Van:
Ruud Teunissen
Aan:
Ruud Teunissen

TestNetNieuwsFlits September 2016 - 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De afgelopen weken in de TestNetNieuws Weekly
Bij deze de “gemiste” aankondigingen:
Thema-avond: DevOps (15 juni 2016)
Riks column: De vijf pijnpunten van testen
Leestips
Nu de vakantie in heel Nederland voorbij is, krijg je deze uiteraard weer wekelijks in je mail!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avond Testtechnieken – 8 september, NBC Nieuwegein
Bij deze een oproep om je aan te melden voor onze thema-avond “testtechnieken” waar je kunt
kiezen uit twee parallelle sessies:
Track 1: Heuristieken
De eerste track wordt verzorgd door Huib Schoots en Manon Penning. Tijdens deze sessie
kijken Huib en Manon kritisch naar het gebruik en de toepassing van heuristieken. Heuristieken
zijn ervaring-gebaseerde technieken voor het oplossen van problemen, om een oplossing te
leren en ontdekken. Waar een uitputtende zoektocht naar de oplossing onpraktisch of
onhaalbaar is, worden heuristische methoden gebruikt om het proces te versnellen, en met
beperkte middelen toch tot een acceptabel testresultaat te komen.
In deze sessie leer je meer over het gebruik van heuristieken, want testtechnieken zijn
uiteindelijk ook heuristieken. Wat is er dan nodig om deze heuristieken toe te passen in je werk?
Track 2: Testtechnieken binnen Agile
In de tweede track gaat Jurian van der Laar in op twee specifieke vragen:
- “Hoe ga je om met testtechnieken binnen Agile?”
- “Hoe kan je testtechnieken inzetten binnen een gedifferentieerde teststrategie n.a.v. een
Risicoanalyse?”
Dit zijn vragen waar veel testers in deze tijd tegenaan lopen. Jurian zal hier gebaseerd op eigen
ervaring zijn licht over laten schijnen.
Bezoek de website voor meer informatie en !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Call for articles deadline najaarsmagazine 15 september
Door de vakantietijd hebben velen van jullie de call for articles wellicht gemist. Daarom een
verlenging van de deadline voor artikelen over testautomatisering naar 15 september!! Voor
deze editie verwelkomen wij artikelen, die een relatie hebben met het thema van het
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evenement: ‘1110 Testautomatisering: Testen met enen en nullen’. Stuur jouw aanmelding naar
ons e-mailadres: redactie@testnet.org.
Bezoek de website voor meer informatie!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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