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Het Nederlandse nucleaire landschap: volop in 
beweging
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Nieuwe spelers, nieuwe initiatieven

Brabants Dagblad, 19 maart 2022
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Veel vraag naar kennis en expertise

• Korte termijn: behoefte aan informatie

o Hoe kan kernenergie bijdragen aan realiseren van klimaatdoelen en E-transitie?

o Wat zijn de opties, welke technologieën zijn beschikbaar…. en op welke termijn?

o Wat kost de bouw van een kerncentrale?

o …….

• Langere termijn: plannen realiseren en nieuwe faciliteiten/centrales bedrijven

o berekeningen, 

o beoordelingen, 

o bouwen,

o operatie,

o …. en verdere uitbreiding van kernenergie…..



5

De nucleaire kennisinfrastructuur

FOM, NL-Noorwegen, 

RCN, TH Delft

HFR, LFR, HOR, 

BARN, ATHENA, 

KSTR, HCL

• Reactorfysica,

• Materiaalkunde,

• Chemie

• …

• Engineering, reactorontwerp

• Splijtstoffabricage

• Opwerking van splijtstof

• Verrijking van uranium

• Vervaardiging van reactorvaten
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???
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Versterking van nucleaire kennisinfrastructuur

1. Onderwijs

2. Onderzoek

• mensen

• infra

3. Bewustwording
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Nucleaire kennis en expertise

Er zijn in de komende jaren veel (nieuwe) werknemers in de nucleaire sector nodig!

Werknemers die al kennis hebben, moeten die kennis gaan operationaliseren.

• er is 50 jaar lang geen nieuwe reactor gebouwd

Nieuwe medewerkers moeten gevoed worden door:

• onderwijsinstellingen – universiteiten, HBO, MBO

• kennisinstituten

• samenwerking met andere partijen (uitwisseling)
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Tijd voor actie!

• Huidige arbeidsmarkt, verwachte 

arbeidsmarktontwikkelingen tot 

2030/2035

• Inzicht in huidige en voorziene 

knelpunten op de arbeidsmarkt in de 

nucleaire (en aanpalende) sector

• Knelpunten en mogelijke oplossingen 

door sector, overheid en onderwijs
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Ken uw sector: wat weet u van de Nederlandse 
nucleaire sector?

Het rapport maakt een onderscheid tussen ‘smalle’ en ‘brede’ nucleaire 

sector. Hoeveel fte telt de ‘smalle’ nucleaire sector, d.w.z. COVRA, EPZ, 

NRG, PALLAS, Reactorinstituut Delft, Urenco, SHINE en de ANVS.

A. 900

B. 1375

C. 1800

D. 2250

• Aandeel vrouwen: 17%

• Groei ca 7%

• # Uitstromers neemt toe
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Hoe is de situatie nu?

JRC/EHRO-N: European Human Resources Observatory for the Nuclear Sector (2019)

CHECK: Hoe liggen de 

verhoudingen hier in 

de zaal
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Ken uw sector: wat weet u van de Nederlandse 
nucleaire sector?

Wie de jeugd heeft, heeft zeker in de nucleaire sector de 

toekomst. Hoeveel procent van de werknemers is jonger dan 35 

jaar?

A. <20%

B. 20-25%

C. 25-30%

D. >30%
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Vergrijzing speelt ook de nucleaire sector parten

• Medewerkers met 

ervaring zijn in trek

• Meer dan helft van 

de medewerkers is 

ouder dan 45 jaar
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Groei van de nucleaire sector vraagt om 
gekwalificeerde werknemers

Het benodigde aantal medewerkers voor een 

kerncentrale schaalt met het vermogen:

• Tot 200 MWe: 100 FTE

• 600-1.000 MWe : 300-450 FTE

• Tot 2.000MWe: 450-650 FTE

Hiervan is ongeveer:

• 15% nucleair

• 75% genucleariseerd

• 10% nucleair bewust

VRAAG: hoeveel medewerkers telt de ‘smalle 

nucleaire sector’ in 2035 bij de huidig voorziene 

groei?

A. 2500

B. 3000

C. 3500

JRC/EHRO-N: European Human Resources 

Observatory for the Nuclear Sector (2014)
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Opleidingen

STEM = Science, Technology, Engineering and Mathematics

Check: ontbreken er 

opleidingen?

Nucleair is ‘geïsoleerd’ –

nauwelijks geïntegreerd 

in andere studierichtingen
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Samenvattend

Investeringen in de ontwikkeling van de nucleaire kennisinfrastructuur loont!

• maar zijn de laatste decennia achtergebleven

De huidige workforce:

• kent een groot aandeel oudere werknemers,

• is grotendeels ‘genucleariseerd’

• is niet divers.

We staan op de drempel van een nieuwe nucleaire era.

Realisatie van de plannen vraagt:

• veel nieuwe nucleaire en genucleariseerde werknemers,

• maar ook veel nucleair-bewust personeel bij bijvoorbeeld de bouw

• specifieke kennis bij (onder)aannemers m.b.t. specificaties en regelgeving bij nucleaire 

installaties

Er is een beperkt aanbod aan nucleaire opleidingen

• en bestaande relevante opleidingen missen een nucleaire lijn
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Behoeften

Voortraject: 

• hoogopgeleid, genucleariseerd, technisch personeel om aanvragen te beoordelen

• nucleaire ingenieurs: ontwerpen, construeren en ontwikkelen van nucleaire installaties

• nucleair-bewuste vacatures, vooral bij onderaannemers die bijdragen aan de realisatie van 

nieuwe kerncentrales

Operatie:

• MBO- en HBO-opgeleid personeel met een technische achtergrond  genucleariseerd

personeel. 

• WO-opgeleid personeel met zowel een nucleaire als technische achtergrond  fysici en 

ingenieurs  nucleair personeel

 Interne opleidingen zijn essentieel: tijdsintensief (voor werknemer en werkgever)

 behoefte aan nucleaire specialisaties binnen MBO- en HBO-opleidingen
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Wat moet er gebeuren

Laat de motor draaien:

• verbreed de kennis  meer leerstoelen

• zorg voor state-of-the-art infra

• versterk fundamenteel – toegepast onderzoek

Creëer een vruchtbare bodem!

Biedt perspectief

Inbedding van nucleair in bestaande leerlijnen

• vergroting van zichtbaarheid

• input vanuit nieuwe disciplines: digitale technologie, AI, 

robotica, materiaaltechnologie

Vakgerichte praktijkopleidingen en bewustwording

• verder aanscherpen en verdiepen van (praktijk)kennis

• nucleair bewust maken van de toeleveringsketen

• vlotte introductie van nieuwe medewerkers uit andere branches

Nucleaire specialisaties binnen HBO-MBO

• vergroting van zichtbaarheid

• betere aansluiten bij functie-eisen  vergroot de vijver met talent

• snellere doorstroming naar de sector
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Internationale samenwerking


