INZENDING OPEN VANAF: 1 december 2018
DEADLINE INZENDINGEN: 27 Januari 2019

DIGITALE LENTE
Staan we echt aan de vooravond van een ware revolutie of maken we onszelf dat wijs? Verandert ons vak
en de manier van werken revolutionair of kennen we dit allemaal al: “dat deden we 15 jaar geleden ook
al…”?. Echte innovaties en nieuwe visies of heel oude wijn in mooie nieuwe zakken? Revolutie om terug
te keren naar onze vertrouwde oude waarden?
Met dit thema willen we graag van jullie horen wat de digitale lente betekent of gaat
betekenen. De mogelijkheden zijn eindeloos!
Wij roepen je op om jouw visie op het onderwerp voor testers met je
mede TestNetters te delen.

•

Heb jij een interessant, aansprekend en/of inspirerend verhaal voor een presentatie (45
minuten) of een interactieve workshop (1,5 of 3 uur)? Stuur dan een voorstel in en gebruik
hiervoor het template in Word-formaat.

•

De deadline om je voorstel in te sturen is zondag 27 januari 2019.

•

TestNet is op zoek naar interessante, niet commerciële verhalen. Commerciële presentaties,
toolpromoties en andere sessies, waarin een commerciële oplossing wordt aangeprezen,
worden niet opgenomen in het programma.

•

De leden van de evenementencommissie scoren elk individueel alle inzendingen. Hun scores
worden verzameld en de totaalscore bepaalt of een presentatie wel of niet geselecteerd wordt.
In principe selecteren we één spreker per organisatie. Kwaliteit is echter belangrijk, dus we
behouden we ons het recht voor om toch meerdere sprekers van hetzelfde bedrijf te
selecteren wanneer deze de hoogste scores halen. Deze regel geldt apart voor workshops en
presentaties, een bedrijf en zelfs een spreker kan dus voor zowel een workshop als
presentatie geselecteerd worden wanneer voor beide onderdelen een voorstel is ingediend.
Het al dan niet sponsor zijn van de organisatie van de spreker, weegt op geen enkele wijze
mee bij selectie van de spreker, noch voor workshops, noch voor presentaties.

•

Het programma biedt plaats aan presentaties van 45 minuten in parallelle sessies. De helft van
de presentaties is 's middags, de andere helft 's avonds. Daarnaast worden er ook weer
workshops georganiseerd, zowel in de ochtend (180 minuten) als in middag en avond (90
minuten). Ook hiervoor kun je een voorstel insturen. Geef bij je inzending duidelijk aan of het
een presentatie of een workshop betreft. Naast de presentaties en workshops aangemeld via
de ingezonden proposals, zorgt de evenementencommissie voor interessante keynotes bij het
thema.

•

Stuur je inzending naar sprekers@testnet.org en maak gebruik van de template in Word
formaat. Zorg ervoor dat alle rubrieken zijn ingevuld. Als je Nederlandstalig bent, stuur je
presentatie dan in het Nederlands in.

•

Je ontvangt een bevestiging van je inzending, zodat je weet dat deze goed is aangekomen.

•

Het is mogelijk dat de evenementencommissie vooraf de slides van de presentatie wil inzien of
een demo wil zien van de inhoud van de aangeboden sessie.

•

Voor eind februari 2019 zal de evenementencommissie het programma samenstellen en
krijgen alle inzenders bericht of hun presentatie wel of niet op het programma staat.

