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een van de eerste  
mannelijke kleuteronderwijzers

Voor Alain was het altijd al duidelijk dat hij met 
kinderen wou werken. “Ik had in de jeugdbewe-
ging al veel ervaring opgedaan met kinderen, 
en ik ben opgegroeid in een groot gezin van ne-
gen. Jonge kinderen hebben mij altijd gefasci-
neerd. Ze zijn zoals ze zijn. Ze zijn zo ongeremd, 
zo spontaan, en dat vind ik heerlijk.” In het mid-
delbaar volgde Alain de opleiding mensweten-
schappen om naar het onderwijs te kunnen 
doorstromen. “Het was bijna vanzelfsprekend 
dat ik voor lager onderwijs zou kiezen, maar 
toen zag ik de aankondiging: ook mannelijke 
studenten kunnen zich inschrijven voor de op-
leiding kleuteronderwijs. Ik ben naar het info-
moment gegaan, en toen wist ik zeker dat dit 
echt iets voor mij was. Nog diezelfde dag heb ik 
me ingeschreven, en een paar weken later zat 
ik in de aula met twee andere mannelijke stu-
denten tussen al dat vrouwelijk geweld.”

Niet iedereen in Alains omgeving reageerde 
even enthousiast op die studiekeuze. “Vooral 
mijn moeder had haar twijfels. Zij vond kleuter-
onderwijzer een meisjesberoep. Toen ik mijn 
eerste jaar voor de klas stond, merkte ik dat 
ook heel wat ouders vraagtekens hadden. Zij 
hadden natuurlijk geen man verwacht toen ze 

hun kind kwamen afzetten op 1 september. 
Sommigen waren zelfs ietwat wantrouwig. Het 
deed me dan ook deugd om te zien dat hun twij-
fels verdwenen toen ze hun kind die eerste 
schooldag terug kwamen halen en zagen dat 
alles goed verlopen was.”

Die argwaan van sommige ouders snapt Alain 
niet. “Een mannelijke kleuteronderwijzer is een 
absolute meerwaarde. Hoe je het ook draait of 
keert: mannen hebben een andere aanpak dan 
vrouwen. Je legt andere accenten en bekijkt de 
dingen vanuit een andere invalshoek. Dat kan 
voor een kind alleen maar verrijkend zijn.” 
Alain hoopt dan ook dat meer mannen de weg 
naar het kleuteronderwijs vinden. “Ik hoop dat 
ik een voorbeeld ben kunnen zijn. Een van mijn 
oud-leerlingen is later zelf kleuteronderwijzer 
geworden. Ik denk dat ik op dat vlak toch een 
rolmodel en voorbeeld ben geweest voor hem, 
en dat heeft me ontroerd.”

Sinds september is Alain met pensioen, maar 
zich vervelen zal hij zeker niet. Hij is actief bij 
verschillende verenigingen, dat was ook tijdens 
zijn carrière al zo. “Ik heb me lang als vrijwilli-
ger voor het COV ingezet. Ik deed dienstverle-
ning op zitdagen, en maakte zelfs deel uit van 
de werkgroep kleuteronderwijs van het COV in 
Brussel. Het kleuteronderwijs was niet gewoon 
mijn werk, het is voor mij een levenstaak waar 
ik heel veel voldoening en erkentelijkheid aan 
over heb gehouden. Ik zal de school, de colle-
ga’s en de kinderen missen.”

Heel lang waren mannen simpelweg niet welkom in de opleiding 
kleuteronderwijs. Toen die regel in 1979 werd afgeschaft, 

twijfelde Alain Sucaet (61) geen seconde. Drie jaar later was hij 
deel van de eerste lichting mannelijke kleuteronderwijzers.
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‘Een van mijn oud-leerlingen is later zelf kleuteronderwijzer geworden.  
Ik denk dat ik op dat vlak toch een rolmodel ben geweest, en dat heeft me ontroerd.’

‘Mijn moeder had haar twijfels bij mijn studiekeuze.  
Zij vond kleuteronderwijzer een meisjesberoep.’


