
ASHLEY APOLLONIA DE JONG

Werkervaring    

Docent Muziek (sectieleider), ISW Hoogeland, Naaldwijk, augustus 2020 - heden 

Wekelijkse klassikale muzieklessen aan alle brugklassen op vmbo-niveau tot en met vwo-niveau. 
Daarnaast vervul ik de rol van sectieleider muziek.

Docent Zang, Jeugdtheater Hofplein, Rotterdam, januari 2019 - heden 

Groeps- en individuele zanglessen aan alle leerlingen van de Theaterhavo/vwo & de Mavo voor 
Theater waarbij ingegaan wordt op techniek, inleving, presentatie, samenwerken met   
andere disciplines. 

Docent Piano, Thomas More PABO / Codarts, Rotterdam, september 2017 - heden 

Het onderwijzen van de studenten van de Post-HBO opleiding 'Vakspecialist Muziek', in hoe ze 
de piano op een zo praktisch mogelijke manier kunnen inzetten als begeleidingsinstrument. 

Backingvocal, Copperhead County, januari 2019 - heden 

Het arrangeren en uitvoeren van de backingvocals ten behoeve van de live-shows. 

Docent Muziek (LIO), Dalton, Den Haag, september 2019 - mei 2020 

Wekelijkse klassikale muzieklessen aan verschillende klassen op havo/vwo niveau. 

Docent Zang, Villa Voice, Den Haag, maart 2020 - heden 

 Het verzorgen van groepszanglessen aan kinderen van 5  jaar tot 12 jaar. 

Docent Zang / Bandcoach, Guitarmate, Zoetermeer, januari 2019 - september 2019 

Lesgeven aan leerlingen van alle leeftijden in privé-, duo- en groepsvorm. 

Backingvocal, Jeroen Weerdenburg, april 2018 - januari 2019 

Arrangeren en uitvoeren van de backingvocals ten behoeve       
van de liveshows.  

Zelfstandig ondernemer, VocalCenter Ashley de Jong, april 2017 - heden 

Verscheidene werkzaamheden, onder andere:  
- Workshops  
- Zangles, muziektheorieles voor individuen en groepen -        
Dirigeren van koren  



Docent Zang, Hogeschool Rotterdam, januari 2018 - mei 2018 

De studenten van de PABO op de hogeschool Rotterdam voeren samen een musical uit voor 
kinderen in het basisonderwijs. Tijdens het gehele proces geef ik deze studenten zanglessen 
met betrekking tot alle liederen die in de musical voorkomen (partijen aanleren, zangtechnieken, 
presentatie, etc.). 

Docent Zang, Delftsch Studenten Corps, Delft, januari 2017 - juli 2018 

Aan de leden van dit studentenkoor (TTBB) leerde ik de partijen aan, begeleide ik hen op de 
piano tijdens repetities, werkte ik aan zangtechnieken en presentatie.  

Docent Muziek (stagiaire), SG Spieringshoek, Schiedam, september 2017 - juli 2018 

Wekelijkse klassikale muzieklessen aan verschillende klassen op havo/vwo niveau, het afnemen 
van toetsen, docentenvergaderingen en het coachen van leerlingen op weg naar hun 
eindexamen muziek.

Muzikaal Assistent Projectleider, More in Music, Schiedam, januari 2017 - februari 2017 

More in Music heeft een muzikaal project gehad met mensen met en zonder beperkingen in 
Schiedam. Vijf weken lang zijn we elke dinsdag bijeengekomen om samen muziekstukken te 
spelen en aansluitend volgde een presentatie van het project. 

Docent Muziek (stagiaire), De Kleine Prins Dalton, Rotterdam, januari 2017 - juli 2017 

Wekelijkse klassikale muzieklessen aan groep 1 t/m 8. 

Opleiding 

Universal Voice Institute, Rotterdam        
september 2020 - heden 

Diploma verwacht: Universal Voice Singer 

Codarts Hogeschool voor de Kunsten, Rotterdam        
september 2016 - juli 2020 

Diploma behaald: Bachelor of Music Education 

SG Spieringshoek, Schiedam september 2010 - juli 2015 

Diploma behaald: Havo


