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“When a flower doesn’t bloom you fix the environment in which it grows, not the flower”
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De afgelopen week in de TestNetNieuws Weekly
Nathalie Rooseboom de Vries – van Delft gaat in op een aloud gezegde: “Een beeld zegt meer
dan duizend woorden…”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rise of the Robot, de werkgroep testautomatisering wordt weer opgestart!
Testautomatisering is hot. We zien een trend ontstaan dat organisaties meer en meer behoefte
hebben aan de inzet van testautomatisering. Iedereen die binnen de testwereld actief zal
daarom vroeg of laat in aanmerking komen met testautomatisering. Het is dan ook de hoogste
tijd om dit thema ook binnen TestNet opnieuw op de agenda te zetten. Het idee is geboren om
de slapende werkgroep Testautomatisering weer tot leven te wekken. Maar dit kunnen Maarten
Beks & Bernd Beersma niet alleen! Ben je enthousiast over testautomatisering en wil je je
steentje bijdragen, meld je dan aan via werkgroepen@testnet.org als lid. Bij voldoende animo
zullen we samen een plan de campagne opstellen om een succes te maken van de
ontwakende werkgroep Testautomatisering.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avond 9 november 2016: 'De Robots komen'
Als je interesse hebt in robots, kom dan naar de thema-sessie waarin Bart Knaack en Rik
Marselis hun fascinatie delen voor robots. Zij gaan deze avond met een groep
geïnteresseerden (max. 20 mensen) verkennen hoe robots het testvak gaan beïnvloeden.
Meer informatie vind je op de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het gaat goed met de aanlevering van testideeën! Maar er kan nog veeeel meer bij...
Heb je een tip over testen? Stuur deze op naar redactie@testnet.org
We zoeken nog steeds filosofische wijsheden, in te trappen deuren, vergezichten, snedigheden,
spitsvondigheden, of ’gewoon een goed idee’.
Lees meer over aanlevering in de Weekly.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avond 9 november 2016: Programming for Testers
Spijker je kennis bij op het gebied van testautomatisering om tegemoet te komen aan de steeds
vaker gehoorde eis/wens/… om zo veel mogelijk te weten van testautomatisering, scripting en
programming. Je hebt keuze uit drie sessies:
Harold van Geenhuizen - van Record & Playback naar CI/CD
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Roy de Kleijn - Verbeteren van Selenium WebDriver testscripts
Bert Zuurke - Testautomatisering met Powershell
Meer informatie vind je op de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema avond Noord 30 november 2016: Testen Creative destructie
Situaties die we in ons werk zijn tegengekomen hebben we omgezet naar een unieke
workshop. In deze workshop word je aan de hand genomen middels een interactieve beleving.
Je gaat namelijk middels een pc-game (http://www.besiege.spiderlinggames.co.uk/) wapentuig
maken waarmee een eiland moet worden veroverd. Alles komt aan bod, van visie tot realisatie
en van test tot het daadwerkelijk gebruik van het product. Met als rode draad kwaliteit,
communicatie, creativiteit, zelfsturing en het opleveren van waardevolle producten. De
deelnemer wordt in zelfsturende teams van +/- 5 man gezet die agile te werk moeten gaan en
verantwoordelijk zijn voor de realisatie van een product. Het product moet voldoen aan allerlei
eisen. Het team laten we los zodat ze leren om zelf te gaan denken en creatieve oplossingen
gaan verzinnen. Testen is hier een groot en belangrijk onderdeel van. En misschien wel het
allerbelangrijkste het leren van fouten en het creëren van creatieve wapentuig is gewoon erg
leuk om te doen. Aan het eind van de sessie heeft de deelnemer hopelijk door dat je verder
moet kijken dan je neus lang is. Meer informatie vind je op de website!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
TestNet LinkedIn groep.
Archief TestNetNieuwsFlits.
TestNetNieuws Magazine
De najaarsspecial staat op de website.
Terugblikken op het najaarsevenement 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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