INTERVIEW

“Ze stellen van die gedetailleerde vragen
omdat ze oprecht worden gemotiveerd
door hun nieuwsgierigheid”
Angel Sevilla Camins geeft les aan de Data Science studenten van ITvitae,
vanuit Anchormen. Wat is zijn ervaring, wat valt hem op en waarom geeft
Angel zo graag les aan deze talenten?
Angel denkt kort over deze vragen na en antwoordt
dan met een glimlach: “De feedback en vragen van
deze studenten dagen mij elke keer weer uit om de
materie en details goed te kennen. De vragen die ze
stellen zijn steevast moeilijk en gedetailleerd. De
studenten weten precies waarnaar ze vragen en
verwachten van de trainer, van mij dus, ook die details
en diepe kennis. Waar het in andere trainingen
genoeg is om een algemene overview te geven, willen
deze studenten het liefste elke stap van een proces
snappen. Je moet je les dus heel goed voorbereiden
en de expert zijn.”

“

Ontzettend waardevol hoe
ITvitae erin slaagt om deze
mensen in hun kracht te zetten
Planning
“Ze stellen van die gedetailleerde vragen omdat ze
oprecht worden gemotiveerd door hun nieuwsgierigheid. Wat ook opvalt is dat het voor de meeste
studenten belangrijk is om de planning en het
tijdschema van de training precies te volgen, dat helpt
hen om hun focus te houden.”
Anchormen gebruikt voor de studenten van ITvitae
hetzelfde trainingsmateriaal als in de andere
trainingen. Angel: “Het grote verschil is dat ik vaak
benadruk wat belangrijk is en wat een detail is, zodat
ze op de belangrijke dingen focussen. Ik vermijd
‘open’ opdrachten en leg duidelijk bij de opdrachten
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uit wat het probleem of de vraag is, wat er opgelost
moet worden, en wat niet. Ik heb namelijk gemerkt
dat ze anders elke vraag of probleem tot in de diepte
willen uitzoeken.”
Diepere kennis
“In het algemeen hebben de studenten iets meer tijd
nodig om de stof op te nemen, omdat ze het
materiaal grondig willen kennen. Ze hebben daardoor
echt diepere kennis van de materie, het geleerde
beklijft veel beter, dan bij een gemiddelde student.”
Hoe scherp de studenten kunnen zijn, blijkt uit deze
anekdote van Angel: “Voor elke training hebben we
hands-on oefeningen, labs. Bij een training die ik al
jaren geef en met labs die ik al meerdere keren heb
gebruikt, ontdekte een van de studenten een foutje in
de code. Hij keek ernaar en zag het meteen, niet
omdat hij de expert was, maar omdat hij naar de
details en de logica keek.”
“Ik geef met heel veel plezier les aan deze bijzondere
talenten,” zegt Angel. “Het is mooi hoe ITvitae erin
slaagt om de studenten in hun kracht te zetten en
vervolgens helpt bij de start van hun carrière als data
science professional. Om bij een stuk van de missie
van ITvitae als trainer betrokken te zijn, geeft veel
voldoening.”

