
N.B. :   Deze lijst is slechts richtinggevend voor de volgorde van de te behandelen vragen; eventuele verschuivingen 
kunnen zich voordoen.  De sprekers wordt verzocht hiermee rekening te houden. 

 

 

PV 16 november 2022 

 

 

ACTUELE VRAGEN 

 

 

maximum spreektijd:  - 2’ vraagsteller 

     - 2’ minister voor antwoord 

     - 1’ vraagsteller voor repliek/bijkomende vraag 

     - 1’ per evt. interveniënt (maximum 5 interveniënten) 

     - 1’ minister + 1’ extra per interveniënt voor antwoorden 

     - 1’ vraagsteller voor slotopmerkingen 

 

 

 

1. Actuele vraag van Kurt De Loor (Vooruit) aan Bart Somers, viceminister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, 

Inburgering en Gelijke Kansen, over de bevraging van VVSG over haatspraak en 

polarisering bij de Vlaamse gemeenten 

 

Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Bart Somers, viceminister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, 

Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over het onderzoek van VVSG dat 

een toename van de gewelddadige radicalisering vaststelt 

 

Actuele vraag van Karin Brouwers (cd&v) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister van 

Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding, over de aanpak van haatspraak en 

polarisatie 

 

Actuele vraag van Maaike De Vreese (N-VA) aan Bart Somers, viceminister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, 

Inburgering en Gelijke Kansen, over de toenemende radicalisering in steden en 

gemeenten 

 

 

 

2. Actuele vraag van Bart Tommelein (Open Vld) aan Bart Somers, viceminister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, 

Inburgering en Gelijke Kansen, over de erkenning van geloofsgemeenschappen 

 

 

 

3. Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Ben Weyts, viceminister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, 

Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het tekort aan stageplaatsen voor leerkrachten 

in spe met een hoofddoek 

 

Actuele vraag van Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, viceminister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, 

Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het nieuwe offensief om de hoofddoek toe te 

laten in het onderwijs omdat "gehoofddoekte studenten lerarenopleiding geen 

stageplaats vinden" 
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Actuele vraag van Nadia Sminate (N-VA) aan Ben Weyts, viceminister-president van 

de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en 

Vlaamse Rand, over studenten met hoofddoeken die geen stageplaats vinden 

 

Actuele vraag van Hannelore Goeman (Vooruit) aan Ben Weyts, viceminister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, 

Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het lerarentekort en het verlies aan talent 

 

 

***** 


