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De leden van de programmacommissie rusten even uit 

(v.l.n.r. Derk-Jan, Geoff, Morton, Graham) 

punten: ruzie met je ouders betekent ruzie met jezelf, het onderbewustzijn maakt geen onderscheid tussen jou en 

mij, waardoor een compli-ment aan een ander ook goed voelt voor eigen onderbewustzijn en jaloezie werkt 

negatief op het zelfbewustzijn. Jaloezie is overigens een normale reactie op iets goeds van iemand anders… Bij 

mental training moet je het onder-bewustzijn programmeren, bijvoorbeeld met een goed voornemen op een post-

it met je favoriete kleur: „ik ben geduldig en voel me goed‟. Vervolgens zorg je dat je de post-it 21 dagen steeds 

tegenkomt. Programmeren van negatieve zaken werkt ook zo, dus haar advies: kijk niet naar het (slechte) nieuws 

voor het slapen gaan, want dat programmeert je gedachten voor de hele nacht... 

 

De conferentie werd afgesloten met de uitreiking van allerlei prijzen van leveranciers, variërend van chocolade 

paashazen tot en met een iPad bestuurbaar vliegtuig. 

 

 

EUROSTAR IN MANCHESTER 
Door Derk-Jan de Grood • derkjandegrood@valori.nl 

Sinds 1993 is de EuroSTAR conferentie de meest succesvolle en erkende verzamelplaats 

voor softwaretestprofes-sionals. Afgelopen jaar vond de conferentie plaats in Kopenhagen.  

Met meer dan 850 aanwezigen van verschillen-de nationaliteiten was Kopenhagen een 

week lang het internationale middelpunt van ons vakgebied. Dit jaar organiseert Qualtech 

de 19de editie van EuroSTAR in Manchester. Derk-Jan de Grood, testexpert bij Valori, is 

een van de vier leden van de programmacommissie en vertelt ons wat er achter de 

schermen van de conferentie gebeurt.  

De conferentie wordt elk jaar georganiseerd door Qualtech, gevestigd in Galway, Ierland. 

Ondanks dat Qualtech de organisatie op zich neemt, besteedt ze het maken van het 

inhoudelijke programma uit aan experts binnen het vakgebied. Daarom wordt er elk jaar een voorzitter gevraagd, 

die vervolgens zelf zijn commissie samenstelt. Dit zijn in de regel mensen die een aantal conferenties hebben 

bijgewoond, thuis zijn in de testwereld en goed kunnen inschatten wat presentaties interessant maakt. 

 

‟Psst, Kun je een geheim bewaren?‟ 
Mijn deelname aan de programmacommissie is op invitatie van Geoff Thompson, de voorzitter van dit jaar. Tijdens 

de Expo:QA in Madrid stond hij ineens naast me. ‟Psst, Kun je een geheim bewaren?‟, vroeg hij, ‟ik ben gevraagd 

als program chair, maar dat mag nog niemand weten‟. De reden voor deze openbaring was dat hij mij graag in zijn 

team wilde hebben. Geoff en ik kennen elkaar van 

verschillende conferenties en de UK testing retreat waar 

we beiden lid van zijn. 

Samen met Morton Hogard en Graham Thomas hebben we 

het programma voor dit jaar gemaakt. De aanpak hier-

voor was als volgt. Allereerst hebben we het thema 

bepaald. Geoff had al een idee, maar je weet hoe dat gaat 

met testers, we discussiëren graag. Nadat de 

deelonderwerpen waren vastgesteld en de call for papers 
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was geformuleerd, is deze uitgezet. We kregen meer dan 340 proposals! Een nieuw record. 

Zoals elk jaar leunt de programmacommissie sterk op de vrijwilligers van het reviewteam, een groep van 48 re-

viewers dat de zware taak had om een goede voorselectie te maken. Elke proposal werd door minimaal twee re-

viewers beoordeeld. Om te zorgen dat dit objectief gebeurde, werden alle gegevens die de inzender identificeren 

verwijderd. Ik meen mij te herinneren dat Bob van de Burgt dit heeft geïntroduceerd in het jaar dat hij program 

chair was. Sindsdien is dit vaste prik. Het zorgt ervoor dat je de proposals echt beoordeelt op in inhoud. Op basis 

van de punten die de reviewers gaven, werd een voorselectie gemaakt als input voor de Galway meeting. 

 

Galway meeting 
In april ontmoetten de leden van de voltallige programmacommissie elkaar in Galway om het programma vast te 

stellen. De voorbereiding voor deze meeting was intensief. We dienden alle proposals uit de voorselectie te beoor-

delen. Daarnaast was er dit jaar een enorme lijst van ‟specials‟, proposals voor tutorials, minitracks en funsessies. 

Bij elkaar moesten we ieder zo‟n 200 proposals doorwerken. In het vliegtuig zaten we alle vier nog te lezen, maar 

iedereen had gelukkig zijn beoordelingen af voordat de meeting begon. De ruwe opzet van het programma was 

hierdoor snel gemaakt. De rest van de twee dagen hebben we besteed aan het optimaliseren ervan. 

 

Slechts 10 procent 
Bij een evenwichtig programma is het belangrijk dat de 

presentaties goed verdeeld zijn over de dagen. Welke 

presentaties passen in dezelfde track, zijn er sprekers van 

dezelfde organisatie, hebben we dynamische sprekers op de 

juiste tijdstippen geplaatst, enzovoort. Soms moesten we hier-

door een hele goede inzending apart leggen, omdat het niet 

paste of omdat er anders te veel sprekers van dezelf-de 

organisatie op het programma zouden staan.  

Dat doet pijn en leidde wel eens tot een felle discussie, maar 

slechts tien procent van de inzendingen kon worden 

gehonoreerd, dus dat hoort erbij.  

Het ruwe programma van EuroSTAR 2011 

 

We hebben gezorgd voor een goede balans in het programma. Hierbij zochten we natuurlijk aansluiting bij de on-

derwerpen die in de call for papers waren genoemd. Omgekeerd kun je ook beredeneren dat er bepaalde onder-

werpen niet kunnen ontbreken op het programma. We zijn daarom erg bij dat we dit jaar naast de traditionele 

onderwerpen ook presentaties hebben over mobile, cloud en social media.  

 

De Nederlandse bijdrage 
We mogen als Nederlanders trots zijn op onze actieve community. Op Europees niveau zijn we goed vertegen-

woordigd. Dat kun je zien aan het aantal sprekers in het programma. Maar ook als je kijkt naar het aantal leden 

van het reviewteam, zijn we goed aanwezig. Mooi natuurlijk, maar dit heeft wel negatieve consequenties voor de 

slagingskans van onze inzendingen. In het programma proberen we een eerlijke verdeling te maken. We zorgen 

ervoor dat het een echt internationale conferentie is en daarom proberen we te voorkomen dat één land domi-

neert. Omdat er relatief veel inzendingen uit Nederland komen, is de selectie ook zwaarder.  
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Hoe haal je het maximale uit de conferentie? 
Voor de programmacommissie lijkt er even een moment van rust te zijn, nu het programma is vastgesteld. Onze 

grootste taak zit er op. Toch is er nog een aantal zaken die geregeld moeten worden. Als programmacommissie 

proberen we het totaalpakket van de conferentie zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Momenteel zijn we bezig met 

de opening en de afsluiting. Er zijn op de conferentie mini-tracks, er moeten track-chairs geregeld worden die de 

sprekers introduceren en begeleiden. Elk jaar zijn er veel deelnemers die voor de eerste keer komen en we willen 

hen graag helpen om het maximale uit de conferentie te halen. Voor veel deelnemers geldt immers dat er team-

genoten en een leidinggevende zijn, die verwachten dat hun collega‟s met goede ideeën thuiskomen. We horen 

vaak dat deelnemers een presentatie geven voor de thuisblijvers. We denken momenteel na over hoe we hen kun-

nen helpen om de goede ideeën die ze opdoen, ook succesvol in praktijk te kunnen brengen. 

 

De EuroSTAR ervaring 
Naarmate de conferentie dichterbij komt, zal het waarschijnlijk drukker worden. Spannend is natuurlijk welke in-

vulling de sprekers daadwerkelijk gaan geven aan hun inzending en wat de deelnemers uiteindelijk van de confe-

rentie vinden. Mijn ervaring is dat je wel kunt willen plannen, maar dat deelnemers en sprekers elkaar gedurende 

de conferentie beïnvloeden. Hierdoor krijgen bepaalde thema‟s ineens gewicht en vallen soms belangrijke bood-

schappen weg tegen andere gebeurtenissen. Dat maakt een conferentie als EuroSTAR misschien wel bijzonder. Het 

is echt een verzamelplaats voor softwaretestprofessionals. Een goed programma is noodzaak, maar er gebeurt ook 

een heleboel in de periferie van de presentaties. 

 

Ik kijk er alvast naar uit. Tot in Manchester! 

 

     


